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 - 1330 رغصا ، هدازرهاط ، هسانشرس : 

.هدازرهاط رغصا  مسینردم / ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  یقارشا  هاگیاج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 نازیملا ، بل  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.ص [ 87  : ] يرهاظ تاصخشم 

.2 یمالسا ؛ بالقنا  ینید .  تفرعم  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

( مراهچ پاچ  ) لایر  18000 لایر 978-964-2609-21-5 ؛ :  10000 لوا ؛ ) پاچ   ) لایر  1000 کباش : 

( مود پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1388 لوا : پاچ  تشاددای : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.1391 مراهچ :  پاچ  تشاددای : 

[. 87  ] .ص : همانباتک تشاددای : 

1357 یمالسا ، بالقنا  خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

DSR1553/ط2ج2 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/083 ییوید :  يدنب  هدر 

1921783 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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همدقم

(1) همدقم

یلاعت همساب 

شقن و  یمالـسا » بالقنا  یخیرات  هاگیاج   » اب هطبار  رد  هدازرهاط  داتـسا  ثحابم  هعومجم  زا  یتمـسق  دـیراد  ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
.مییامن یم  بلج  ریز  تاکن  هب  ار  امش  رظن  ثحابم  نیا  دروم  رد  .تسا  ناهج  هدنیآ ي  لاح و  رد  نآ 

هک رـصع  نیا  ِيونعم  حور  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  هب  درادن ، ملاع  رد  ییاج  رگید  نردم  يایند  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  هدنـسیون  - 1
دراد یعـس  هک  یبرغ  َملاع  شرتسگ  رـصع  رد  هک  دـنک  یم  مهم  رما  نیا  هجوتم  ار  هدـنناوخ  دراد و  رظن   (2)، دوش یمن  هنهک  زگره 

، دنک خیرات  یب  َملاع و  یب  ار  للم  ریاس 

7 ص :

ماما یمالـسا و  بالقنا  اـب  هطبار  رد  هک  ییاـه  باـتک  هعومجم ي  تهج  فلؤم  همدـقم ي  نازیملا و  یگنهرف  هورگ  همدـقم ي  - 1
.دریگ رارق  هجوت  دروم  لماک  تقد  اب  تسا  دیما  .تسا  هتشگ  میظنت  هدش ، نیودت  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ
.دوش عوجر  فلؤم  نیمه  زا  برغ » ندمت  لزلزت  للع   » باتک هب  نردم  يایند  ندوب  هنهک  لیالد  اب  هطبار  رد  - 2
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یم رکذت  ساسا  نیمه  رب  و  یبرغ ، ندمت  رکف و  هزوح ي  زا  نوریب  تسا  یلوحت  دوخ ، تیهام  رهوج و  رد  هک  هدش  دـلوتم  یبالقنا 
یتـقو : » وـکوف لـشیم  هتفگ ي  هب  اریز  .میباـی  یمن  یهاـگآ  نآ  تقیقح  هب  زگره  هک  میرگنن  یبرغ  کـنیع  اـب  ار  بـالقنا  نآ  دـهد 

رطخ دیاش  راک  نیا  اب  و  دننز ... ، یم  دایرف  ار  نآ  اه ، نابایخ  رد  هلولگ  يولج  یتقو  دـننز ، یم  فرح  یمالـسا  تموکح  زا  نایناریا 
تسا یششوک  نوچ  ...تسا  کیدزن  رایسب  ناشیا  هب  هک  دنشیدنا  یم  یتیعقاو  هب  نم  رظن  هب  ...دنرخ  یم  ناج  هب  ار  نوخ  مامح  کی 

(1) «. دنک ادیپ  يونعم  دُعب  کی  تسایس ، هک  نیا  يارب 

دوـخ يور  هبور  هک  تسا  یباـتک  يدـیلک  زمر  نارود ، نیا  رد  یگدـنز  هب  تبـسن  تواـفتم  درکیور  ود  ِیتاذ  تواـفت  هب  هجوـت  - 2
یگدنز رد  يرگید  عون  هب  درکیور  دـنک و  یم  لابند  هتینردـم  گنهرف  رد  ار  دوخ  ياه  نامرآ  هک  یگدـنز  یعون  زا  روبع  .دـیراد 
لـصتم نامـسآ  هب  ار  ینیمز  یگدـنز  دـنک و  روبع  هتینردـم  گـنهرف  برغ و  زا  یمالـسا ، بـالقنا  قـیرط  زا  دـهاوخ  یم  هک  تسا 

.دنادرگ

هک ار  يا  هثداح  ینعم  یتحار  هب  ناسنا  هک  تسا  هتفـشآ  نانچنآ  تسا ، هتینردـم  گنهرف  ریثأت  تحت  هک  هناـمز  رب  مکاـح  حور   - 3
یمالسا بالقنا  هاگیاج  مهف  هب  تبسن  اذل  دمهف و  یمن  دشاب ، نامسآ  هب  رـشب  عوجر  رکذتم  هتینردم ، گنهرف  ءاروام  ات  تسا  هدمآ 
یمالـسا بالقنا  مهف  وا و  مهف  ربارب  رد  يراوید  اه  تشادرب  نآ  هک  دوش  یم  هتخاـس  شیپ  زا  ياـه  تشادرب  راـتفرگ  نارود  نیا  رد 

هاگن ءاروام  رما ، نیا  هب  هجوت  اب  هدرک  شالت  هدنسیون  .دشک  یم 

8 ص :

ص 38. دنراد ، رس  رد  ییایؤر  هچ  اه  یناریا  وکوف ، لشیم  - 1
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یب هنرگو  میرگنن  دودحم  ياه  مهف  ّدح  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  میـشاب  بظاوم  دیاب  هک  اریز  .دنایامنب  ار  یمالـسا  بالقنا  هتینردم ،
.میا هتفگ  نخس  نآ ، یخیرات  هاگیاج  یناحور و  تقیقح  هب  هجوت 

ینامتفگ ءاروام  ات  هدرک  ناوارف  یعس  هتـشون ، یمالـسا  بالقنا  اب  هطبار  رد  هک  ییاه  باتک  ریاس  رد  باتک و  نیا  رد  مرتحم  فلؤم 
هبور یمالسا  بالقنا  یعقاو  هرهچ ي  اب  ار  هدنناوخ  ًاتقیقح  ات  دنایامنب  ار  یمالـسا  بالقنا  تاذ  تسا ، برغ  گنهرف  ریثأت  تحت  هک 

زا باتک  هعلاـطم ي  نیح  رد  ار  دوخ  شمارآ  دـتفیب و  تمحز  هب  هدـنناوخ  دراوم  یـضعب  رد  هک  هدـش  بجوم  رما  نیمه  دـنک و  ور 
زا دـشاب  هدرک  تداع  هدـنناوخ  هک  تسین  یقفا  دوش  یم  هداد  ناشن  هک  یقفا  ای  دـنیب و  یم  انـشآان  ار  اه  هژاو  ای  نوچ  دـهدب ، تسد 

هبور رگید  یتحاس  اب  یمالسا  بالقنا  اب  هطبار  رد  دنک ، لابند  ار  بلاطم  راک  تشپ  هلصوح و  اب  رگا  یلو  درگنب  عوضوم  هب  قفا  نآ 
.تسا رت  کیدزن  بالقنا  تقیقح  تاذ و  هب  یسب  هک  دش  دهاوخ  ور 

نازیملا یگنهرف  هورگ 

9 ص :
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فلؤم همدقم 

یلاعت همساب 

ماـما یمالــسا و  بـالقنا  هـب  طوـبرم  ياـه  باـتک  رد  هـک  یهاـگن  زا  تـسا  یفلتخم  ياـیاوز  هدــش ؛ حرطم  لـیذ  رد  هـک  يدراوـم 
.دنک نشور  اه  باتک  نآ  نتم  رد  ار  زیزع  ناگدنناوخ  يوجتسج  يوس  تمس و  ات  هدیدرگ ، نایب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

لوسر هک  تسا  مهم  ردق  نآ  عوضوم  نیا  و  تسا ، ملاع  تایعقاو  ندـید  قیقد  تسرد و  ناسنا  یگدـنز  رد  هلأسم  نیرت  ساسح  - 1
ار ءایشا  ایادخ !  (1) ؛» یه امک  ءایـشألا  ِینِرأ  َّمُهّللَا   » دنراد یم  هضرع  دنوادخ  هب  دوخ  ياضاقت  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

.هدب ناشن  نم  هب  دنتسه  هک  روط  نآ 

11 ص :

.220 ص : سنألا ، حابصم  يرانف ، هزمح  نبدمحم  - 1
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ییایند و یگدنز  هب  تخانـش ، دروم  عوضوم  هک  دنک  یم  ادیپ  نادنچدص  تیمها  یتقو  تایعقاو  اه و  هدیدپ  ندید  تسرد  ِعوضوم 
.دنک ادیپ  طبر  ناسنا  یترخآ 

هک تسا  یتاعوضوم  زا  یمالـسا  بالقنا  هاگیاج  هب  تفرعم  ینونک ، رـصع  رد  تماـما ، توبن و  داـعم و  ادـخ و  هب  تفرعم  راـنک  رد 
عاعـشلا تحت  ار  ام  ياه  باختنا  همه ي  عقاو  هب  تشاد و  دـهاوخ  ام  یگدـنز  عون  رد  یـساسا  شقن  نآ  هب  تبـسن  حیحـص  تفرعم 

.دز دهاوخ  مقر  زین  ار  ام  تواقش  تداعس و  نآ  وریپ  دهد و  یم  رارق  دوخ 

ای برق و  زا  یـصاخ  هاگیاج  رد  ار  ام  نآ ، هب  تبـسن  ام  يریگ  عضوم  هنوگره  هک  تسا  يونعم  هدیدپ ي  کی  یمالـسا  بالقنا  - 2
هب اریز  تشاگنا ، هدیدان  ار  نآ  تشاذگ و  مهرب  مشچ  نآ  هب  تبسن  ناوت  یمن  هک  تسا  نیا  دهد و  یم  رارق  تیونعم  هب  تبـسن  دُعب 

زیخاتـسر کـی  ار  نآ  ناوت  یم  تهج  نیمه  هب  .میوش  یم  ترپ  تقیقح  زا  دـُعب  هاـگیاج  هب  يونعم  برق  هاـگیاج  زا  هزادـنا ، ناـمه 
هتینردـم گنهرف  اب  یمالـسا  بـالقنا  لـباقت  نارود  هک  ینونک  نارود  رد  ار  سکره  هاـگیاج  باـسح و  هک  دروآ  رامـش  هب  يونعم 

.دنک یم  نییعت  تسا ،

، درک یم  وجتسج  نامسآ  زا  عطقنم  ياه  هشیدنا  زا  يوریپ  رد  ار  ناسنا  ياقترا  هتفرگ و  هلصاف  نید  زا  نردم  رشب  هک  ییاضف  رد  - 3
مسیلایـسوس و مسیلاربیل و  لثم  ییاه  يژولوئدیا  تسکـش  نردم و  ندمت  دهم  رد  یناهج  گنج  ود  عوقو  اب  متـسیب  نرق  رد  ناهگان 

هب گنهرف  نآ  زا  روبع  يارب  یهار  ناونع  هب  یمالسا  بالقنا  هدنهدرازآ ، ياه  يرباربان  روهظ 
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، دنتـشاد اور  نآ  هب  تبـسن  هک  یفنم  ِتاغیلبت  همه  نآ  فالخ  رب  دومن و  دوخ  هجوتم  ار  اه  لد  اه و  لقع  ءایبنا ، یهلا  گنهرف  يوس 
، تسین یقافتا  رما  کی  یمالـسا  بالقنا  دنک  یم  نشور  هک  تسا  نیا  .دمآرب  دوخ  یخیرات  ینعم  ِنداد  ناشن  هدهع ي  زا  یبوخ  هب 

.تسا برغ  نایاپ  هحوبحب ي  رد  دیدج  نامز  قفا و  شیاشگ  هکلب 

ِیهلا تاذ  دش و  دـنهاوخ  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هجوتم  یبوخ  هب  دنتـسین  نارود  ینیبرهاظ  راتفرگ  هک  ییاه  هشیدـنا  - 4
هب ار  تیونعم  تمکح و  هک  یبالقنا  يزاس  خیرات  زا  تخانش و  دنهاوخ  هدش ، رـشب  یگدنز  دراو  تلاسر ، کی  ناونع  هب  هک  ار  نآ 

ِمـسیلیهین ییارگ و  چوپ  زا  رـشب  تاجن  لماع  هک  ار  نآ  یقطنم  ییارگ  نامرآ  تفای و  دـنهاوخ  یهاگآ  داد  دـهاوخ  هیدـه  تیرـشب 
هتینردم تاملظ  زا  دعب  یقیقح  تیونعم  یئالط  ِخیرات  عورـش  نیا  دـننک و  یم  تفایرد  تعرـس  هب  تسا ، نردـم  رـشب  هنوگرامیب ي 

.تسا

یلاعت هللا  لجع  يدهم  تیمکاح  هب  هدش و  عورـش  ریدـغ  زا  هک  نآ  هاگیاج  هب  یلو  مییوگ  یم  نخـس  یمالـسا  بالقنا  زا  یتقو  - 5
بالقنا .میا  هتفگن  زیچ  چیه  یمالسا  بالقنا  زا  ًالمع  مییوگن ، يزیچ  دنک ، روبع  یبرغ  حور  زا  دیاب  دوش و  یم  متخ  فیرشلا  هجرف 

رد ار  نآ  اریز  دوب  نایعیش  همه ي  يانشآ  هکلب  دوبن ، یقافتا  يا  هدیدپ  اهنت  هن  دمآ و  دیدپ  ریدغ  هب  هعیـش  یخیرات  هاگن  اب  یمالـسا 
.دننک یگدنز  لیصا  دیحوت  حور  اب  نآ  قیرط  زا  ات  دندوب  هتفای  مالسا  نتم 

وا هب  یتقو  دـهد ، یمن  ریغ  هب  روضح  هزاجا ي  هناگی ، ِتقیقح  نآ  هک  تسین  دـقتعم  دـناد و  یمن  يزیچ  دـیحوت »  » زا هک  یـسک  - 6
بالقنا دوش  هتفگ 
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یمن ورف  زگره  دور و  یم  ولج  خیرات  رد  نانچمه  دـنک و  یم  یفن  ار  دوخ  لباقم  نایرج  ره  تسا و  دـیحوت  حور  هولج ي  یمالـسا 
زا يزیچ  رون »  » راکنا یلو  تسا  هدش  راهظا  تاساسحا  رـس  زا  هک  دنادب  ییاعدا  ار  نآ  دیاش  دش و  دـهاوخن  عوضوم  هجوتم  دنیـشن ،

.دهاک یمن  نآ  شقن  تیعقاو و 

يریگ عضوم  هنوگره  اذـل  درب و  میهاوخن  یپ  نآ  تاذ  هب  زگره  مینک  لیلحت  یبرغ  رکفت  اب  ار  یمالـسا  بـالقنا  تیـصخش  رگا  - 7
هلباقم هب  نامراک  هرخالاب  میا و  هتفر  ههاریب  هب  یفنم - ای  هنارادفرط و  تبثم و  يریگ  عضوم  زا  معا  میشاب -  هتـشاد  نآ  هب  تبـسن  هک 

.تسا نازیرگ  اه  نآ  زا  تخس  یبرغ  هاگن  هک  دراد  رظن  یفادها  هب  یمالسا  بالقنا  اریز  .دماجنا  یم  نآ  اب 

رگید میدرک ، لیلحت  یتسرد  هب  زین  ار  نآ  هشیر ي  تسین و  يراکنا  لباق  زیچ  نردم  رـشب  ینادرگرـس  یگراوآ و  میتفریذپ  رگا  - 8
یمن باسح  هب  زیمآولغ  نخـس  کی  دهد ،» تاجن  هتینردم  تاملظ  زا  ار  رـشب  ات  تسا  ادخ  هیده ي  یمالـسا  بالقنا   » هک هتفگ  نیا 

یمالسا بالقنا  رانک  رد  ار  یگدنز  تسا ، هتفهن  یمالسا  بالقنا  هدنیآ ي  رد  هک  یمالـسا  ندمت  یگنهرف و  ماوق  دیما  هب  هکلب  دیآ 
.میهد یم  همادا 

: دندومرف مهد  تلود  يروهمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  - 9

نیا تسناوت  بالقنا  تیفرظ  اما  دنتشاد ؛ بالقنا  ینابم  اب  یئاه  هیواز  لاس  یس  نیا  ياه  ههرب  زا  یـشخب  رد  اه  تیریدم  زا  یـضعب  »
دوخ هبرجت ي  رب  دوخ ، تیفرظ  رب  بالقنا  دـنک و  مضه  دـنک ؛ بوذ  دوخ  هروک ي  رد  ار  اه  نآ  دـهدب ؛ رارق  دوخ  نورد  رد  ار  اـه 

هب ماظن ، نیا  ِنورد  زا  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  نآ  .دهدب  همادا  ار  دوخ  هار  رتشیب  تردق  اب  دیازفیب و 
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ات نوزفازور  تردـق  اب  ار  دوخ  میقتـسم  ریـسم  ار ، دوخ  هار  بالقنا  .دـنوشب  قفوم  دنتـسناوتن  دـننزب ، هبرـض  یمالـسا  يروهمج  ماظن 
هب هتـساوخان ، ای  هتـساوخ  دـنا ، هتفرگ  رارق  ماظن  نیا  نورد  رد  فلتخم  ياـه  هزیگنا  اـب  هک  یناـسک  همه ي  تسا و  هداد  همادا  زورما 

تیروهمج و نیمه  زا  یـشان  میظع ، تیفرظ  نیا  درک ؛ هاگن  تقد  اب  یتسیاب  تقیقح  نیا  هب  .دـندرک  کمک  ماظن  نیا  ياـه  یئاـناوت 
زار .تسا و  هدروآ  دوـجو  هب  ار  میظع  تیفرظ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ینید و  يرـالاس  مدرم  نـیمه  زا  تـسا ؛ تیمالـسا 
نإ دراد و  دوخ  تاذ  رد  یمالـسا  يروهمج  ار  نیا  تسا و  نیا  مه  یمالـسا  يروهمج  يریذـپان  بیـسآ  تینوـصم و  يراگدـنام و 

(1)« .درک دهاوخ  ظفح  هراومه  ار  نآ  هللاءاش 

رـضاح باتک  یلـصا  يانبم  نیا  هدش و  حرطم  یمالـسا  بالقنا  ِنتـشاد  تاذ  عوضوم  ناشیا  تانایب  رد  دییامرف  یم  هظحالم  هچنانچ 
نیا اب  دیاب  سکره  هک  ار  یحیحص  تبسن  دراد  یعس  یمالسا ، بالقنا  نتـشاد  تاذ  ینعم  ندرک  نشور  زا  سپ  هدنـسیون  هک  تسا 

.دنک نییبت  دشاب ، هتشاد  بالقنا 

، مینک كرد  یهاگآ  لد  یهاگآدوخ و  یهاگآ و  زا  یتیعماج  اب  یلک و  مهف  کی  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  هثداح ي  میناوتب  رگا  - 10
: مییوـگ یم  هک  نآ  ینعم  میـسانشب و  اـه  مدآ  ناور  حور و  رد  ار ، هدـنیآ  لاـح و  رد  یمالـسا  بـالقنا  یقیقح  هاـگیاج  میناوـت  یم 

.میبایرد ار  دوش » یم  خیرات  یب  دتفا و  یم  نوریب  خیرات  زا  دوشن ، یمالسا  بالقنا  هاگودرا  دراو  سکره  »

تسا انب  هک  یبالقنا  مهف  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفر  هیـشاح  هب  دازآ  رکفت  هتینردم ، گنهرف  ياضف  رد  هک  تسا  نآ  گرزب  درد  - 11
گنهرف ءاروام 
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اب يراک و  یـسایس  هیحور ي  اب  هک  یناگبخن  یـسایس  تسکـش  زمر  دراد و  دازآ  رکفت  هب  زاین  دـیوگب ، نخـس  اه  ناسنا  اـب  هتینردـم 
.تسه هدوب و  نیمه  دندرک ، دروخرب  یمالسا  بالقنا  اب  یبرغ  ياه  شور 

دهد یمن  هزاـجا  زگره  هک  تسا  قـیمع  ردـق  نآ  یگنهرف  رظن  زا  یمالـسا  بـالقنا  یتاذ  تاـناکما  هک  هدـش  نشور  هبرجت  هـب  - 12
، یگنهرف يانغ  نیمه  ساـسا  رب  دـننک و  لـیمحت  نآ  رب  دـنراد ، یمالـسا  بـالقنا  فادـها  زا  يادـج  یفادـها  هک  ار  ییاـه  هشیدـنا 
هب هجوت  دشکب و  نوریب  ار  دوخ  دش  لیمحت  نآ  رب  تاحالـصا  یگدـنزاس و  نارود  رد  هک  يا  هتیرالوکـس  ياهراک  هار  زا  تسناوت 

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تیمکاـح  هب  رظن  هک  یتکرب  اـب  ياـهتنا  هب  درکیور  دـنک و  يزاـسزاب  ار  تیونعم  تلادـع و 
.دنادرگ زاب  بالقنا  نتم  هب  هرابود  ار  دراد  فیرشلا 

هک مه  یـسک  و  تسا ، هدرک  مگ  ار  یعقاو  يرادنید  ینعم  دهاوخن  ای  دهاوخب  درادن ، یهجوت  تسایـس  خـیرات و  هب  هک  یـسک  - 13
لیمحت تیرـشب  رب  ار  دوخ  خیرات  دنهاوخ  یم  هک  دش  دهاوخ  ینازاب  تسایـس  هچیزاب ي  درگنن  تناید  رظنم  زا  ار  خـیرات  تسایس و 

نید رظنم  زا  تسایـس  خـیرات و  رتسب ، نآ  رد  اـت  تسا  يرتسب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یلاـح  رد  .دـنریگ  تسد  رد  ار  تردـق  دـننک و 
.دنریگن هلصاف  تقیقح  زا  نامکاح  ات  دوش  تیریدم  يونعم ، يرتسب  رد  ددرگ و  فیرعت 

خیرات همادا ي  رد  ار  یمالسا  بالقنا  هاگیاج  دنتساوخ  دندش و  یگدز  برغ  هاگن  راتفرگ  ام  نارکفنشور  فرط  کی  زا  یتقو  - 14
ياه ههبج  هک  نآ  نودب  زین  ام  نینیدتم  زا  يرایسب  رگید  فرط  زا  و  دننک ، وجتسج  برغ 
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ار دارفا  تیصخش  اهنت  دننک ، یبایزرا  هدرک  باختنا  هک  یتهج  ههبج و  ساسا  رب  ار  دارفا  تیـصخش  دنـسانشب و  ار  یخیرات  يرکف و 
نآ رد  دارفا  هک  ییوس  تمس و  تهج و  هب  هک  نآ  نودب  دننک ، یم  وجتسج  اه  نآ  يدرف  لئاذر  لئاضف و  تانکس و  تاکرح و  رد 

دنناوتن ینید  ناگبخن  زا  یضعب  ات  دش  بجوم  رما  نیمه  میا و  هدش  وربور  یگرزب  لضعم  اب  ام  عقاو  هب  .دنیامن  هجوت  دنریگ  یم  رارق 
روضح زا  دندید ، یمالسا  ماظن  ناریدم  زا  يریدم  زا  هک  یفعض  كدنا  اب  دنـسانشب و  ار  یمالـسا  بالقنا  يوس  تمـس و  هاگیاج و 

نینچ تارطخ  دراد  یعـس  يا  هصیقن  نینچ  هب  هجوت  اب  یمالـسا  بالقنا  ثحابم  .دندیـشک  رانک  یمالـسا  بـالقنا  ههبج ي  رد  دوخ 
(1) .دراد فوطعم  یمالسا  بالقنا  یلک  ياهدرکیور  هب  ار  نینیدتم  هاگن  دنک و  دزشوگ  ار  یتلفغ 

تبیغ و رصع  رد  نید  ریثأت  هوحن ي  ات  تسا  ام  نارود  یسایس  هفلؤم ي  نیرت  يرورـض  یمالـسا  بالقنا  هفـسلف ي  داینب  نییبت  - 15
بالقنا يزاس  هسامح  هشیر ي  دنایامنب و  ار  دوخ  ینعم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  ینیوکت  تیالو  شقن 

تسین و اـه  نآ  هتـسیاش ي  تلفغ  نیا  هک  تسا  یناـسک  یخیراـت  تلاـسر  زا  تلفغ  عوـضوم  نیا  زا  تلفغ  ددرگ و  نیعم  یمالـسا 
.دش دنهاوخ  نیگنن  يراک  هظفاحم  عون  کی  بجوم 
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يا ههبج  رد  روضح  مدع  روضح و  اب  هطبار  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یلک ،  يریگ  تهج  هب  هجوت  ياتـسار  رد  - 1
َُهل ْنُکی  َْمل  َو  هُراهن ، ًامئاص  ُهلیل ، ًامئاق  بازیملا  َتحت  ًافیرَخ  َنیْعبَـس  ٌْدبَع  َهللادَبَع  َْول  ُّهنإَف  : » دندومرف دـنراد ، رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 

تدابع هبعک  نادوان  ریز  لاسداتفه  ار  يادـخ  يا  هدـنب  رگا  راّنلا ؛» ِیف  ِهیرَْخنِم  یَلَع  ُهللا  ُهَّبَکَأل  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ُهیـالو 
زا دـشاب ، هتـشادن  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  تسا و  راد  هزور  اهزور ، هداتـسیا و  زامن  هب  اه  بش  هک  یلاح  رد  دـنک 

ص228) ج4 ،  يدابانجریسفت ،  ) .دنزادنا یم  شتآ  رد  ار  وا  ینیب 
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مـشچ هک  دوـب  يرظنم  هب  رظاـن  یـسامح ، یفراـع  شیدـنا و  فرژ  یناملـسم  ناوـنع  هب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  - 16
ار نآ  كرد  ناکما  هتینردـم  گنهرف  هک  تفگ  یم  نخـس  یتحاـس  زا  دوب و  هدـش  اـنیبان  نآ  هب  تبـسن  اـه  لاـس  هتینردـم  گـنهرف 

بالقنا زا  برغ  یپرد  یپ  ياه  تسکـش  زار  دـش و  ریگرد  یمالـسا  بالقنا  اب  درخ  یب  ییانیبان  نوچمه  مسینردـم  اذـل  تشادـن و 
هتخادـنا نوریب  یتسه  ملاع  يونعم  ياه  ناکما  زا  ار  دوخ  یبرغ  گنهرف  اریز  درک ، وجتـسج  مهم  هتکن ي  نیا  رد  دـیاب  ار  یمالـسا 

.تسا

یم یگدنز  نآ  رد  هتینردم  گنهرف  هک  تسا  یناهج  ءاروام  هک  دنک  انـشآ  یتاناکما  اب  ار  تیرـشب  ات  تسا  هدـمآ  یمالـسا  بالقنا 
.دهد تایح  همادا ي  دهاوخ  یم  دوخ  هدرمژپ ي  ِلقع  اب  دنک و 

هدوب زارد  هشیدـنا  نآ  يوس  هب  اـه  لد  تسد و  تلم ، نآ  ِخـیرات  لوط  رد  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  هشیدـنا  کـی  ندوب  یخیراـت  - 17
ایآ ناریا  مدرم  يارب  میـسرپب  دوخ  زا  دـیاب  لاـح  هتفریذـپ ، ار  نآ  دوجو  ماـمت  اـب  هتـشاذگ  نادـیم  هب  اـپ  هشیدـنا  نآ  هاـگره  تسا و 

؟ یبآم یگنرف  ددجت و  ای  هدوب و  یخیرات  هشیدنا ي  کی  یمالسا » بالقنا  »

تـسا نآ  تهج  هب  دـنمهف  یمن  ار  مدرم  نابز  رگید  دـندش و  یبآم  یگنرف  راتفرگ  هک  ناریا  مدرم  زا  هورگ  نآ  تفگ  ناوت  یمن  ایآ 
ناریا رد  دـنایامن ، یم  اه  نآ  هب  برغ  هک  يرظنم  اب  ار  دوخ  ندوب  یناریا  هک  اـج  نآ  اـت  دـنا ، هداـتفا  نوریب  ناریا  تلم  خـیرات  زا  هک 

حور زا  یلک  هب  یگدز  برغ  دوش و  ناربج  اه  یگتسسگ  نیا  ات  تسا  یهار  یمالسا  بالقنا  دننک ؟ یم  لابند  مالسا  زا  لبق  ِناتساب 
زا دوش و  هدیچرب  دنک  یگدنز  دوخ  ینید  خیرات  اب  دناوت  یم  هک  یتلم 
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هب تسه ، هدوب و  دارفا  داحآ  نیب  رفنت  تسـسگ و  أشنم  هک  یگدز  برغ  زا  تسا  تلم  راذـگ  هلحرم ي  یمالـسا  بالقنا  تهج  نیا 
.دنک یم  هناگی  ار  اه  لد  اه و  تسد  همه ي  هک  یتوُخا  يوس 

يوهام توافت  تسا  هدروآ  نایم  هب  هتینردـم  گنهرف  هک  یَملاـع  اـب  دـنک  یم  هضرع  تیرـشب  هب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یَملاـع  - 18
ای ییارگدرف  هیحور ي  زا  یلک  هـب  هـک  دوـش  یم  راکـشآ  ناـسنا  حور  قـفا  رد  یقیاـقح  یمالـسا  بـالقنا  َملاـع  هـب  دورو  اـب  .دراد 

دبای یم  اه  ناسنا  ریاس  تشونرس  هب  تبسن  تیلوئـسم  ساسحا  یگدرتسگ  رد  ار  تقیقح  دریگ و  یم  هلـصاف  « Individualism»
لماـع هدـش و  دـیدپان  یلک  هـب  هدز  برغ  ناـسنا  َملاـع  قـفا  رد  هـک  يزیچ  دراد ، رظن  تیوـنعم  تلادـع و  اـب  هارمه  يداـصتقا  هـب  و 

.تسا هتشگ  اهرفنت  اه و  یگناگود 

دوخ يارب  یتیوه  دنک و  كاردا  ار  دوخ  دناوت  یم  هنوگچ  دنکن ، ور  زیچ  چیه  هب  دشابن و  بناج  چـیه  هب  وا  تهج  هک  يرـشب  - 19
.ار لطاب  هن  دنک و  یم  دییأت  ار  قح  هن  هک  دریگ  رارق  یفرط  رد  یفرط  یب  مسا  هب  دهد و  بیرف  ار  دوخ  هک  نیا  رگم  دـیامن ، ساسحا 

 ِ هار رشب ، ات  تسا  يا  ههبج  یمالسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  تسا ، لطاب  ههبج ي  رد  تسا ، هدرک  تشپ  قح  هب  نوچ  هک  دنادب  دیاب  وا 
هب نارود  تاملظ  زا  یلک  هب  دبای و  طسب  یمالسا ، بالقنا  طسب  اب  قح  يوس  هب  ِریـس  رد  دنکن و  مگ  ار  قح  ههبج ي  رد  نتفرگرارق 

.دنک اهر  ار  دوخ  یفرط  یب  یچوپ و  زا  دزادنا و  رظن  خیرات  نشور  قفا  هب  دیآرد و 

ار نآ  رگا  هک  نانچمه  میا ، هدرک  افج  تقیقح  هب  یعون  هب  میهد  لزنت  یـسایس  تکرح  کی  ّدـح  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  رگا  - 20
تروص ود  ره  رد  .دنتسین  مدرم  یصخش  يرادنید  محازم  اه  تموکح  رگید  هک  مینادب  دح  نآ  رد 
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ینمشد ینعم  یشیدنا ، هداس  اب  میا و  هناگیب  تخس  رصاعم  خیرات  رد  نآ  روضح  ینعم  زا  میا و  هتخانشن  ار  یمالـسا  بالقنا  هاگیاج 
يایند هک  دراد  هراشا  يا  هطقن  هچ  هب  یمالـسا  بالقنا  یتسار  .میرادنپ  یم  مهافت  ءوس  کی  ار  یمالـسا  بالقنا  اب  هتینردم  گنهرف 

؟ دنک یم  هنیزه  همه  نیا  نآ  راکنا  يارب  نردم 

ار نآ  فلتخم  يایاوز  زا  میروبجم  اذل  مینک و  مولعم  نآ  اب  ار  دوخ  تبسن  میسانشب و  ار  یمالـسا  بالقنا  ینعم  میهاوخ  یم  ام  - 21
اجک هب  تسا و  هدش  عورـش  اجک  زا  مینادب  هک  نآ  رگم  تسین  نکمم  نیا  میهد و  رارق  رظن  ّدـم  تسرد  ار  نآ  دـعب  لبق و  میرگنب و 

یـصاخ نایرج  رابت و  موق و  صاخ و  ینامز  هب  قلعتم  ارچ  تسیچ و  نآ  يراگدنام  لیلد  میناد ، یم  شراگدنام  رگا  تفر و  دهاوخ 
نآ نتفر  اب  هک  تشادـن  قلعت  تلم  زا  یـصاخ  هورگ  هفیاط و  هب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  هک  ناـنچمه  تسین 

؟ تسا اجک  رد  یمالسا  بالقنا  يراد  هدنیآ  زار  هملک  کی  رد  .دورب  زین  بالقنا  موق  نآ  نامز و 

زا راـتفرگ  هک  مینک  وجتـسج  ار  دوـخ  دـیاب  ییاـضف  هچ  رد  میا و  ههبج  مادـک  هب  قـلعتم  اـم  دـنک  یم  نشور  یمالـسا  بـالقنا  - 22
هب مسینردم  ِرـصع  تالوبقم  تاروهـشم و  ياضف  رد  ییادج  نیا  هجیتنرد ي  میـشابن و  ادج  رـصع  تباث  زا  میدرگن و  یگناگیبدوخ 
هب و  دوب ، هدرک  شومارف  زین  ار  دوخ  مسینردـم  نتم  رد  هک  تسا  يرـشب  نآ  فیرعت  زاب  رتسب  یمالـسا  بالقنا  میدرگب ! دوخ  لاـبند 
یم هک  تسا  اتـسار  نیمه  رد.تسا  هتـشگرب  یگدـنز  هب  دـنک ، فیرعت  رگید  ییاضف  رد  هراـبود  ار  دوخ  تسناوت  هک  هزادـنا  ناـمه 

دارفا نیا  مییوگ 
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دشخب یم  تیوه  یبالقنا  لاجر  دارفا و  هب  هک  تسا  یمالسا  بالقنا  هکلب  دنا  یمالسا  بالقنا  هب  یشخب  تیوه  بجوم  هک  دنتسین 

ءاروام يزیچ  دروآ  یم  ناسنا  قفا  رد  ار  هچنآ  دنک و  یم  توعد  دوجو »  » هب ار  ام  یلو  تسین  هفـسلف  هچرگا  یمالـسا ؛ بالقنا  - 23
بیغ و ملاع  ینعی  تایعقاو  نیرت  یعقاو  ات  ار  رکفت  تهج  دـنک ، یم  یگدـنز  نآ  اب  هتینردـم  گنهرف  هک  تسا  یتامّهوت  تایهام و 

دربن امیپاوه  پوت و  کنات و  زا  یناهج  اب  هلاس  تشه  سدقم  عافد  رد  دناوت  یم  ملاع  هب  یهاگن  نینچ  اب  دـهد و  یم  قوس  تیونعم 
هک یقیمع  هشیر  کمک  هب  .دیامنن و  یلاخ  هناش  رفک  ناهج  اب  هلباقم  تیلوئـسم  زا  تسا ، یبسن  زیچ  همه  هک  نآ  هناهب ي  هب  دـنک و 
یم همادا  قح  هب  عوجر  هار  هدمآ و  ولج  رتدیشر  يدعب  هقلح  دنوش ، رورت  نآ  نارس  زا  رفن  زور 72  کی  رگا  دراد  عیشت  مالسا و  رد 

.دبای

ناونع هب  یمالـسا  بالقنا  هب  دنـشیدنا ، یم  یقاب » نامز   » هب دنا و  هدرک  روبع  یناف » نامز   » زا دنتـسه و  تقو »  » لها هک  یناسک  - 24
ِتقولا ُبحاص  روضح  هب  رجنم  بالقنا  طسب  دندقتعم  اتـسار  نیمه  رد  دنرگن و  یم  ندیـسر  « تقو  » هب نتفرروضح و  هب  يارب  ینمأم 

نامز  » زا روبع  اریز  دننک ، لمحت  ار  نآ  دـنناوت  یمن  يا  هدـع  لیلد  نیمه  هب  .دـش  دـهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  و 
شا یلـصا  هاـگیاج  زا  ار  بـالقنا  تقیقح  دـننک  یم  یعـس  دارفا  نیا  ور  نیا  زا  تسین ، سکره  راـک  یقاـب » ناـمز   » يوس هب  یناـف »

.دنناسر یم  اهتنا  هب  ار  دوخ  رمع  دوخ  یناف  نامز  رد  دنریگ و  یم  هلصاف  نآ  زا  ای  دنهد و  شهاک 

يانف میسن  یتقو  اذل  دنا و  هتفای  ار  یهلا  ءایلوا  ناربمایپ و  هب  یکیدزن  رنه  هک  تسا  ییادیش  نافراع  هسامح ي  یمالسا ؛ بالقنا  - 25
شّرغ رد  هللا » یف  »
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نهاریپ دـننامب ، نوصم  یلامتحا  ِدـنزگ  ره  زا  ات  دـنرب  هانپ  هاقناخ  رگنـس  هب  هک  نآ  ياج  هب  دریگ ، یم  ندـیزو  اه  هراـپمخ  هلولگ ي 
.دننز یم  هناتسم  ههقهق ي  گنج  نادیم  رد  هنهرب  هنیس ي  اب  دنروآ و  یم  رد  ار  دوخ 

اهیلع همطاف  هناخ ي  هب  دندرک و  فذح  نآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يریدـغ  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  دـنناوت  یمن  هک  یناسک  -26
دنهاوخن لمحت  ار  نآ  رخآ  ات  دننادرگ ، لصتم  دندنار ، بسا  اهدـسج  رب  هک  ییالبرک  هب  دـندز و  شتآ  ار  هناخ  نآ  هک  يا  مالـسلا 

اب دـیاب  اه  نآ  معز  هب  هرخالاب  تسا و  هدز  مه  هب  ار  نردـم  ناهج  يزاب  دـعاوق  هک  دـنناد  یم  ییوجارجاـم  عون  کـی  ار  نآ  درک و 
اب هارمه  ار  نردم  ناهج  یبارخ  دنا و  هدیدن  ار  هکـس  يور  کی  زا  شیب  اه  نیا  دنک ، فقوت  ییاج  رد  ارگ  تحلـصم  یتلود  ندـمآ 

.دندیدن دوب  دیحوت  هک  ار  بالقنا  تمیزع  هطقن  نوچ  دننیب  یمن  تیناسنا  هناخ ي  ینادابآ 

درخ اب  دنتـساوخ  دـندیرب و  ءایبنا  یـسدق  لـقع  زا  هک  دـناد  یم  ینـالهاج  ار  ینونک  بوشآرپ  ناـهج  تلع  یمالـسا ، بـالقنا  - 27
تراسا عاونا  دننک ، دازآ  نامسآ  زا  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  هک  نیا  نامگ  هب  دننک و  تیریدم  ار  نآ  یحَو ، زا  هدشادج  ِرشب  هدرمژپ ي 

دومن و یم  رت  قیمع  ار  رشب  تراسا  هک  دندنار  نابز  رب  ناهج  هرادا ي  ِملع  ناونع  هب  ار  ییاه  هوای  دندرک و  لیمحت  تیرشب  هب  ار  اه 
یکنیع نردم ، رـشب  هدرمژپ ي  ِدرخ  ریثأت  تحت  هک  دیـسر  رکذـت  نیا  هب  دـیاب  .داد  یم  ناشن  یعقاو  یگدـنز  ار  تالایخ  اب  یگدـنز 

يارب اـت  درک  روـبع  یعقاو  ریغ  كرد  نآ  زا  دـیاب  تسا و  هدرک  یعقاو  ریغ  یمالـسا  بـالقنا  زا  ار  اـم  كرد  هک  میراد  مـشچ  يور 
.مینامب یمالسا  بالقنا  رانک  رد  هشیمه 
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زا دنا ، بالقنا  مهف  یعدم  هک  ناگبخن  زا  یضعب  دش  هظحالم  رگا  یلو  تسا  یناسآ  راک  یمالـسا  بالقنا  مهف  مییوگ  یمن  ام  - 28
هک درک  لابند  ییاه  نآ  مهف  باجح  رد  تسناد ، بالقنا  عوضوم  رد  ار  یگدـیچیپ  هک  نآ  زا  شیب  دـیاب  دـنداتفا  بقع  يداع  مدرم 

نودـب یمالـسا  بالقنا  كرد  يرآ ! .دـنا  هدربن  یفاک  هرهب ي  هناگی ، ِنیملاعلا  بر  یخیراـت  یلجت  زا  دـنربخ و  یب  دـیحوت  حور  زا 
.دش دهاوخ  نآ  مهف  لماع  دوخ  یمالسا  بالقنا  تاذ  هک  اریز  تسا  ینکمم  ِهار  یلو  تسا ، یلکشم  راک  یهلا  ءامسا  هب  ملع 

نآ راذـگ  ناینب  هک  میرگنب  یبالقنا  هب  میا  هدرب  ولج  ساسا  نآ  رب  ار  دوخ  رکف  میتسه و  نآ  رد  هک  يا  هنامز  کنیع  اب  یتقو  ات  - 29
یهار درک و  دـهاوخن  یلجت  ام  بلق  رب  بالقنا  نآ  تقیقح  زا  يوترپ  چـیه  هتفای ، تسد  ییامـسا  تیعماج  ماقم  هب  هک  تسا  یناسنا 

.دوش یمن  هدوشگ  ام  ولج  هنامز  تاملظ  زا  تفر  نورب  تهج 

تسین هار  يدنر  يوک  رد  ار  زان  ماک و  لها 

یمغ یب  یماخ  هن  يزوس ، ناج  دیاب  يورهر 

.دریگرب رد  ار  ام  زار  يرگاشامت  دوش و  عورش  یمالسا  بالقنا  اب  ییانشآ  ات  دش  اهر  هتینردم  گنهرف  ِبلاغ  رکفت  رهق  زا  دیاب 

یم ینابهگن  يرادهگن و  درب و  یم  هار  ار  نارود  نآ  داهن ، ناینب  ار  رصاعم  ناهج  رد  يراد  نید  خیرات  نارود  یمالسا  بالقنا  - 30
یم لکش  ار  نارود  نیا  رـشب  یخیرات  تایح  ياهدیابن  اهدیاب و  بالقنا  نآ  روضح  هیاس ي  رد  رـصاعم  خیرات  هک  يروط  هب  دیامن ،

یمالـسا بالقنا  يوس  هب  ار  دوخ  قلعت  دیاب  دشاب  هتـشاد  یخیرات  تایح  تساوخ  رگا  تسا ، هدنز  اوه  اب  رـشب  هک  روط  نامه  .دـهد 
راتفرگ ات  دشابن  نآ  زا  ادج  يرما  وا  یگدنز  دراد و  فوطعم 
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هلاسدصراهچ باجح  تسا و  ققحت  لاح  رد  يرکذت  نینچ  تامدقمریخا  ياه  لاس  رد  .ددرگن  نارود  يراگنا » تسین   » و تیبسن » »
يارب طقف  هک  یـشوگ  میوش ، یگدـنز  دراو  زاب  شوگ  اب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نداتفاورف ، لاح  رد  هتینردـم  گنهرف  غورد  ي 

.تسین زاب  هتینردم  گنهرف  تالوبقم  تاروهشم و  ندینش 

دش هدوشگ  درک ، یّلجتم  نآ  راذگ  ناینب  بلق  رب  دنوادخ  هک  یقارشإ  یمالسا و  بالقنا  اب  نارود ، يراگنا  تسین  زا  تفر  نورب  هار 
رکذـتم دـهد و  یم  هیدـه  وا  هب  اج  کی  ار  تیدوبع  هسامح و  تفرعم و  نافرع و  َملاع ؛ نآ  هک  دوش  کیدزن  یَملاـع  هب  تیرـشب  اـت 

.دش هتسکش  ام  یگدز  برغ  نارود  رد  هک  يدهع  ددرگ ، یم  دوجو »  » اب رشب  دهع 

نینچ رد.دوش  هدوشگ  نآ  هب  تبسن  رکفت  هار  هک  منایامنب  يروط  ار  یمالسا  بالقنا  یقارـشا  هبنج ي  مشاب  هتـسناوت  هک  نآ  دیما  هب 
.دوب رونراجفنا »  » یمالسا بالقنا  دوش  یم  نشور  هک  تسا  یهاگن 

هدازرهاط
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نآ رب  شیپ  زا  شیب  دـیاب  هک  يرگید  تقیقح  لاح  درک ، یم  نییبت  ار  یمالـسا » بالقنا  یخیرات  هاگیاج   » هک یثحاـبم  ناـیب  زا  سپ 
تمـسق هدزناش  رد  ثحب  یـشاوح ، زا  يراددوخ  تهج  .تسا  مسینردـم » ياضف  رد  یمالـسا  بالقنا  یقارـشا  هاگیاج   » دوش دـیکأت 

.دوش تریصب  بجوم  هللاءاش  نإ  ات  دنیامرفب  لابند  ار  بلاطم  یفاک  لمأت  اب  نازیزع  هک  دیما  نیا  هب  هدش ، میظنت 

یسانش نامز  رنه 

هک هتینردـم  گـنهرف  ماـن  هب  یکی  تفرگ ، رارق  مه  يور  رد  ور  رکفت  ود  مکی  تـسیب و  نرق  هناتـسآ ي  متـسیب و  نرق  رخاوا  رد  - 1
قیمع داعبا  هب  ییوگ  باوج  نودب  دیسر ، دوخ  تیمامت  هب  حالطـصا  هب  دروآ و  هنحـص  هب  دناسر  یم  روهظ  هب  دیاب  ار  هچنآ  همه ي 

اب روج  نامکاح  طسوت  هک  ییاه  هلباقم  همه ي  مغر  یلع  هدمآ و  ولج  خیرات  رد  لزنم  هب  لزنم  هک  هعیـش  ندـمت  يرگید  .يرـشب و 
ندمت دنامهفب ، تیرشب  هب  دیامن و  ققحم  ار  ناربمایپ  یهلا  ياه  هدعو  یمالـسا  بالقنا  رتسب  رد  ات  دنک  تسار  دق  تسناوت  دش ، نآ 

یعقاو ینعم  هب  يزاس  ندمت  ناوت  ًالوا : دریگ ؛ رارق  اه  هصخاش  نآ  روهظ  ریسم  رد  هچنانچ  هک  دراد  ییاه  هصخاش  یعیش ، یمالسا 
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.دنادرگ لصتم  تیونعم  ِنامسآ  هب  ار  ینیمز  یگدنز  دهاوخ  یم  هک  تسا  یصاخ  ندمت  رّشبم  ًایناث : .تسه  نآ  رد  هملک 

یم ًاحالطـصا  تساجک ؟ هتینردـم  گنهرف  یخیرات  هاـگیاج  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  ثحب  دروم  یملع  لـفاحم  رد  عوضوم ، نیا 
هکلب تسا  هدش  لماک  بوخ و  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اج  نیا  رد  تیمامت »  » هملک تسا » هدیـسر  تیمامت  هب  هتینردم  زورما   » دـنیوگ

رد امـش  .تسا  هداد  هئارا  هدـش ، فرطرب  شروهظ  ِعناوم  مامت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  داد ، یم  هئارا  دـیاب  ار  هچنآ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب 
نیمه رد  دوب و  هدشن  رهاظ  نآ  فادها  زا  يرایـسب  نوچ  تسیچ  هتینردم  تیاهن  دـییوگب  دـیتسناوت  یمن  تقو  چـیه  مهدـجه ، نرق 
تـسا نیا  ثحب  هتینردم  هب  یخیرات  هاگن  رد  اریز  .دوش  ققحم  مهدـجه  نرق  رد  یمالـسا  بالقنا  دوب  لاحم  تفگ : ناوت  یم  اتـسار 
دناوتب هک  تسین  يزیچ  نآ  شیاهاعدا ، فالخ  رب  دوش  مولعم  ات  دـهد  ناشن  ار  دوخ  تاناکما  همه ي  گـنهرف ، رکف و  نآ  دـیاب  هک 

نآ رکذـتم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ًامومع  هک  تسا  يا  هتکن  ناـمه  نیا  .دربب  ولج  هب  هبناـج  همه  تداعـس  کـی  يوس  هب  ار  ناـسنا 
هک میراد  تیاور  رد  .تسا  هدیسرن  نآ  تقو  زونه  دندومرف : یم  دننک  مایق  هیما  ینب  لباقم  رد  دنتشاد  رارصا  هک  ناشنارای  هب  دندوب ،

ِهَْرثَِکل ُْتُلق : ُریِدَس ؟ اَی  َِمل  َو  َلاَقَف : ُدوُعُْقلا  َکُعَسَی  اَم  ِهَّللا  َُهل َو  ُْتلُقَف  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  : » دیوگ یم  یفریـص  ریَدُس 
َال ٌْمیَت َو  ِهِیف  َعِمَط  اَم  ِیلاَوَْملا  ِراَْصنَْألا َو  ِهَعیِّشلا َو  َنِم  ََکل  اَم  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریمَِأل  َناَک  َْول  ِهَّللا  َكِراَْصنَأ َو  َِکتَعیِش َو  َکِیلاَوَم َو 

ْمَعَن َو ُْتُلق  ٍْفلَأ  ْیَتَئاِم  َلاَق : ٍْفلَأ  ْیَتَئاِم  ْمَعَن َو  ُْتُلق  ٍْفلَأ : َهَئاِم  َلاَق : ٍْفلَأ  َهَئاِم  ُْتُلق : اُونوُکَی ؟ ْنَأ  یَـسَع  ْمَک  ُریِدَـس َو  اَی  َلاَقَف : .ٌّيِدَـع 
: َلاَق اَْینُّدلا  َفِْصن 
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اَی َلاَقَف : َراَمِْحلا  ُْتبِکَرَف  ُتْرَداَبَف  اَجَرُْـسی  ْنَأ  ٍلَْغب  ٍراَمِِحب َو  َرَمَأَف  ْمَعَن  ُْتُلق  َُعْبنَی  َیلِإ  اَـنَعَم  َُغْلبَت  ْنَأ  َکـْیَلَع  ُّفِخَی  َلاَـق  َُّمث  یِّنَع  َتَکَـسَف 
َِتناَحَف اَْنیَـضَمَف  َلْغَْبلا  ُْتبِکَر  َراَمِْحلا َو  َبِکَرَف  ُْتلَزَنَف  ِیب  ُقَفْرَأ  ُراَمِْحلا  َلاَق  ُلَْبنَأ  ُنَیْزَأ َو  ُلْغَْبلا  ُْتُلق  ِراَمِْحلِاب  ِینَِرثُْؤت  ْنَأ  يَرَت  ُریِدَس َأ 

َیلِإ َرَظَن  َءاَرْمَح َو  ٍضْرَأ  َیلِإ  اَنْرِـص  یَّتَح  اَنْرِـسَف  اَهِیف  ُهاَلَّصلا  ُزوُجَت  َال  ٌهَِخبَـس  ٌضْرَأ  ِهِذَـه  َلاَق  َُّمث  ِّلَُصن  اَِنب  ْلِْزنا  ُریِدَـس  اَی  َلاَقَف : ُهاَـلَّصلا 
ِهاَلَّصلا َنِم  اَنْغَرَف  اَّمَلَف  اَْنیَّلَـص  اَْنلََزن َو  ُدوُعُْقلا َو  ِینَعِـسَو  اَم  ِءاَدِْجلا  ِهِذَه  ِدَدَِعب  ٌهَعیِـش  ِیل  َناَک  َْول  ُریِدَـس  اَی  ِهَّللا  َو  َلاَقَف : ًءاَدِـج  یَعْرَی  ٍماَلُغ 

(1) ؛» رَشَع َهَْعبَس  َیِه  اَذِإَف  اَُهتْدَدَعَف  ِءاَدِْجلا  یَلَع  ُْتفَطَع 

؟ ریدس يا  ارچ  دومرف : .تسین  اور  امش  يارب  نتسشن  هناخ  رد  هک  ادخ  هب  : » مدرک ضرع  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ 
امش هزادنا ي  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  هک  ادخ  هب  دیراد ، هک  يرایـسب  ناروای  نایعیـش و  ناتـسود و  تهج  هب  مدرک : ضرع 

، ریدس يا  دومرف : .دندرک  یمن  عمط  وا  هب  تبـسن  مود ) لوا و  هفیلخ ي  هلیبق ي  « ) يدَع  » و میَت » ، » تشاد یم  تسود  روای و  هعیش و 
؟ رازه تسیود  دومرف : رازه ، تسیود  هکلب  يرآ ، مدرک  ضرع  رازهدص ؟ دومرف : .رازهدص  متفگ : دنـشاب ؟ هزادنا  هچ  ینک  یم  رکف 
: متفگ یئایب ؟ ُعْبنی  ات  ام  هارمه  هک  تسا  ناسآ  تیارب  دومرف : سپس  درک و  توکس  ترـضح  .ایند  فصن  هکلب  يرآ و  مدرک : ضرع 

یم ریدـس ؛ يا  دومرف : ترـضح  .مدـش  راوس  ار  غـالاو  متفرگ  یـشیپ  نم  دـننک ، نیز  ار  يرتسا  غـالا و  دومرف  روتـسد  سپـس  .يرآ 
رتابیز و رتسا  متفگ : یهد ؟ نم  هب  ار  غالا  یهاوخ 
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تقو ات  میداتفا  هار  رتسا و  راوس  نمو  دش  غالا  راوس  ترـضح  مدش ، هدایپ  نم  تسا ، رتراوهر  نم  يارب  غالا  دومرف : تسارت ، فیرش 
میداتفا هار  هب  سپ  تسین ، اور  نآرد  زامن  تسا و  راز  هروش  نیمز  نیا  دومرف : سپس  میناوخب ، زامن  میوش  هدایپ  دومرف : دیـسر ؛ زامن 

منایعیشرگا ادخ  هب  ریدس  يا  دومرف : تسیرگن و  دینارچ  یم  هلاغزب  هک  یناوج  يوس  هب  ترضح  .میدیسر  یخرس  كاخ  نیمز  هب  ات 
میدش غراف  زامن  زا  نوچ  .میدناوخ  زامن  میدش و  هدایپ  هاگ  نآ  .دوبن  اور  میارب  نتسشن  هناخ  دندوب ، یم  اه  هلاغزب  نیا  هرامـش ي  هب 

«. دندوب سأر  هدفه  مدرمش ، ار  اه  نآ  متسیرگن و  اه  هلاغزب  يوس  هب 

هب مالسا  ناهج  فارطا  زا  زور  ره  تسا و  طوقـس  لاح  رد  هیما  ینب  هک  دوش  یم  هتفگ  ینامز  رد  نانخـس  نیا  دیـشاب  هتـشاد  تیانع 
یمایق تقو  دندوب  هجوتم  ترضح  همه  نیا  اب  .دینک  مایق  امـش  ات  میا  هدامآ  ام  هک  دنداد  یم  ماغیپ  ترـضح  هب  ناسارخ  زا  صوصخ 

دنوش یم  رکذـتم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  رکف  زرط  نیا  .تسا  هدیـسرن  دـنک  عیـشت  بتکم  هجوـتم  ار  اـه  نهذ  هک 
نیا دسر و  یم  ارف  نآ  روهظ  نامز  رکف  کی  هنوگچ  دوش  مولعم  هک  دوب  نیا  يارب  ًافرـص  اج  نیا  رد  نآ  حرط  .دراد  يدایز  تمظع 

.دیسر ارف  شروهظ  تقو  هتینردم  گنهرف  ندیسر  تیمامت  هب  اب  یمالسا  بالقنا  ارچ  هک 

رد تارـضح  نآ  دنتـشاد  رارـصا  هک  تسا  ییاه  نآ  اب  مالـسلاامهیلع » » قداص ماما  رقاب و  ماما  دروخرب  هعیـش  خـیرات  لوصف  زا  یکی 
هب مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  تسین ،» شتقو  « ؛ دندومرف یم  مادـم  ناشیا  .دـننکب  بالقنا  هب  مادـقا  سابع  ینب  هیما و  ینب  لباقم 

ماما هک  تسین  ینامز  نامز ، نیا  : » دندومرف یم  نیعَا  نب  نارمح 
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(1) «. دنک روهظ  دناوتب  قح 

تیمامت هب  رکف ، کی  ات   » هک دنـشاب  نآ  هجوتم  دیاب  نازیزع  هک  تسا  يا  هتکن  نامه  نیا  تسین » ام  هب  طوبرم  نیا  : » دـندومرف یم  ای 
يراک .ددرگ  مهارف  يدعب  رکف  روهظ  هنیمز ي  ات  دور  یمن  نوریب  خـیرات  هنحـص ي  زا  ددرگن  رهاظ  نآ  ياه  فعـض  دـسرن و  دوخ 

ياه فعض  ياراد  تداعس  هب  رشب  ندناسر  رد  هتینردم  داد  ناشن  هک  دوب  نیمه  درک  هتینردم  گنهرف  هب  تبسن  یمالسا  بالقنا  هک 
يدـیلپ یچوپ و  درک ، المرب  یبوخ  هب  رـصاعم  خـیرات  رد  نیطـسلف  عوضوم  هک  ییاه  تیعقاو  زا  یکی  لاـثم  ناونع  هب  .تسا  یـساسا 

لالحمـضا رون و  روهظ  يوس  هب  مدـق  کی  دوش  یم  هتخیر  نیطـسلف  مدرم  زا  هک  ینوخ  ره  هاگدـید  نیا  اب  .تسا  هتینردـم  گنهرف 
تخـس یبرغ  ندـمت  هک  نیا  دـینک  رکف  هک  تسین  روط  نیا  .تسا  هتفرگ  لکـش  لیئارـسا  گـنهرف ، نآ  رتـسب  رد  هک  تسا  یگنهرف 

دنراد نآ  نانامرهق  هک  تسا  ینایرج  نیطسلف  عوضوم  تسا ، يداع  قافتا  کی  دنک ، یم  لیمحت  نیطـسلف  مدرم  هب  ار  یگدنز  نیرت 
: دـندومرف هناملاع  رایـسب  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم  اذـل  .دـننک  یم  يزاـب  شقن  ناـهج  تشونرـس  رییغت  رد  مدـق  هب  مدـق 

هورگ ود  نآ  رد  هک  تسین  يا  هقطنم  نیطسلف  ریبعت  نیا  اب  تسا » رفک  اب  مالـسا  هلباقم ي  لوا  طخ  لیئارـسا  اب  ناینیطـسلف  هزرابم ي  »
اب تسا  مالـسا  هلباقم ي  لوا  طخ  هکلب  .دنـشاب  ندرک  یگدنز  لاح  رد  ههبج  ود  نآ  زا  يادج  مه  هیقب  دنتـسه و  ندیگنج  لاح  رد 

.دوش هتخود  رگید  ییاج  هب  دیاب  اه  مشچ  دوش  مولعم  ات  تسا ، یتسپ  فارحنا و  جوا  رد  دوخ  تیمامت  رد  هک  یگنهرف 
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ص 376. ج 2 ، هیمالسا ، تاراشتنا  پاچ  لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  - 1
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يزاس ندمت  ناوت  یمالسا و  بالقنا 

ندمت .دـنتفرگ  رارق  مه  لباقم  رد  هعیـش  گنهرف  اب  هدیـسر  دوخ  تیمامت  هب  هک  هتینردـم  گنهرف  متـسیب  نرق  رخاوا  رد  دـش  ضرع 
نآ هتفرگ و  هدهع  رب  ینیگنـس  هفیظو ي  هعیـش  دنامهفب  تیرـشب  هب  دـنک و  ققحم  ار  ناربمایپ  یهلا  ياه  هدـعو  ات  تسا  هدـمآ  هعیش 

ناکما دوش  مولعم  اـت  دـنراذگب  تقو  عوضوم  نیا  يور  نازیزع  تسا  مزـال  و  هملک ، یعقاو  ياـنعم  هب  مه  نآ  تسا ، يزاـس  ندـمت 
(1) .دنک نیودت  ار  ناهج  هدنیآ ي  ندمت  دناوت  یم  هعیش  طقف  هکلب  تسین  هداس  ياعدا  کی  هعیش  طسوت  يزاس  ندمت 

بالقنا هصخاش ي  دنک و  لصتم  تیونعم  ِنامسآ  هب  ار  ینیمز  یگدنز  دهاوخ  یم  هک  تسا  یـصاخ  ندمت  رّـشبم  یمالـسا  بالقنا 
هن تسا و  ریازجلا  بالقنا  هیبش  هن  بالقنا  نیا  ینعی  تسا ، تیـصوصخ  نیمه  ریخا  هلاس ي  دـص  ياـه  بـالقنا  هب  تبـسن  یمالـسا 

:(2)« نبرُک  » روسفرپ موحرم  لوق  هب  .اه  بالقنا  هیقب  هیبش  هن  ابوک و  بالقنا  هیبش 

...دراد داقتعا  تیالو  رارمتسا  هب  هتـشاد و  هگن  هشیمه  يارب  قلخ  ادخ و  نایم  ار  هیهلا  تیاده  هطبار ي  هک  تسا  یبهذم  اهنت  عیـشت  »
نامه هک  تیالو  اما  دش ، متخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  تلحر  اب  توبن ، دیوگ : یم  هک  تسا  عیـشت  بهذم  اهنت 
هدـنز یتقیقح  فیرـشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  .تسا  یقاـب  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  تسا ، لـیمکت  تیادـه و  هطبار ي 

زا ار  وا  دنرامشب و  تافارخ  زا  ار  وا  دنناوت  یمن  یملع  ياه  هیرظن  زگره  هک  تسا 

30 ص :

.دییامرف عوجر  فلؤم  نیمه  زا  هعیش » ییاز  ندمت   » باتک هب  - 1
.نبروس هاگشناد  یسانش  نید  داتسا  - 2
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(1) «. دننک فذح  قیاقح  تسرهف 

.تسین دوجوم  ناشدوعوم  یلو  دنتسه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  هب  دقتعم  هک  نیا  نیع  رد  ناناملسم  ریاس  یتح 
تیریدم تسه و  ملاع  رد  یـضیف  هطـساو ي  الاح  نیمه  تسا  دقتعم  هک  تسا  ایند  هدـنز ي  بتکم  اهنت  تهج  نآ  زا  عیـشت  بتکم 

كرابم تسد  رد  ناهج  لرتنک  تسا و  ریزارـس  ناهج  هب  ترـضح  نآ  سدـقم  دوجو  تاعـشعشت  هراومه  دراد و  هدـهع  هب  ار  ملاـع 
هدش حرطم  هعیش  ناماما  قیرط  زا  رتاوت  هب  هک  یتیاور  .دوب  دهاوخ  هدوب و  نیرفآ  شقن  ناهج  رد  هعیش  ترضح ، نآ  عبت  هب  تسوا و 

نیمه ینعی  تسا ، یعیـسو  موهفم  ياراد  دش ، یم  دوبان  نیمز  دوبن  یهلا  تجح  رگا   (2) ؛»  اِهلهاب ضرَْالا  ِتَخاَسل  هّجُحلا  َال  َْول  : » هک
هک تسین  روط  نیا  رگید  ترابع  هب  .دوب  یلمحت  لباق  ریغ  ياه  نارحب  راتفرگ  ًادـیدش  ناـهج  دوبن  ترـضح  تیریدـم  رگا  زین  ـالاح 

تیفرظ ساسارب  مدرم  ياه  يریگ  میمصت  رد  نامز  ياج  ْياج  رد  هکلب  دنـشاب  ناشروهظ  نامز  رظتنم  هتـسشن و  الاب  نآ  ادخ  تجح 
مه ترضح  شقن  دش ، یم  ققحم  ترضح  نآ  روهظ  دش و  یم  رتشیب  تسه  ًالعف  هچ  نآ  زا  هنامز  تیفرظ  رگا  و  دنراد ، شقن  هنامز 

.تشگ یم  هداعلا  قوف 

رارق مه  يور  رد  ور  عیشت ، یمالسا  هشیدنا ي  هتینردم و  رکفت  رکفت ، ود  متـسیب  نرق  رخاوا  رد  دش  ضرع  هک  نیا  هب  تیانع  اب  سپ 
لوئـسم ًایناث : دراد و  يزاس  ندـمت  ناوت  ًالوا : هک  تسا  نیا  زا  ترابع  یمالـسا ، بالقنا  تایـصوصخ  هک  نیا  هب  تیانع  اب  تفرگ و 

.دییامرف يریگیپ  ار  مود  هتکن ي  تسا ، تیونعم  نامسآ  هب  ینیمز  یگدنز  لاصتا 
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مق 1381 مالسا ، مایپ  رشن  مجنپ ، پاچ  ص 120 ، یجلخ ، یقتدمحم  راظتنا ، عیشت و  - 1
ص 100. ج 6 ،  یفاک ، لوصا  زا  يوترپ  ینادمه ، ینیسح  دمحم  دیس  - 2
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دوخ ینامسآ  تاذ  هب  رظن  ناسنا و 

« میْوقَت ِنَسْحَا   » رد وا  تقلخ  تسا و  ینامـسآ  دوخ  تاذ  رد  تسا ، نیمز  نکاـس  هک  نیا  نیع  رد  تیرـشب  میوـش  هجوـتم  یتـقو  - 2
میمهف یم  تسا ، هدرک  عطقنم  نامـسآ  زا  ار  رـشب  یـسایس  یعامتجا - تابـسانم  هتینردم  گنهرف  فرط ؛ نآ  زا   (1) .تسا هدش  عقاو 

، اتـسار نیا  رد  ًالمع و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هدمآ و  هوتـس  هب  دوخ  یگدـنز  ماظن  رد  هتینردـم  گنهرف  زا  ناهج  ارچ 
همه ي اب  یلو  دنداد ، ناشن  تیرشب  هب  درادن ، فوقو  نآ  هب  تیرـشب  زونه  و  تسا ، تیرـشب  مامت  هب  طوبرم  هک  ار  یمالـسا  بالقنا 

هجوت بالقنا  نآ  هب  تخس  اه  مشچ  هتینردم ، گنهرف  رد  یگدنز  ياهانگنت  تهج  هب  دش ، یمالـسا  بالقنا  دض  هک  یفنم  تاغیلبت 
.درک

دش لداعتم  ناسنا  مسج  نوچ   (2) ؛» یِحوُّر نِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  ُُهْتیَّوَس  اَذِإَف  : » دیامرف یم  نآرق  رد  ناسنا  شنیرفآ  صوصخ  رد  دـنوادخ 
نیمز هب  رظن  ًالعف  یهتنم  تسا ، ینامسآ  دوجوم  ًاتقیقح  رشب  هک  دنک  یم  هجوتم  ار  ام  یهلا  مالک  نیا  .مدیمد  نآ  رد  دوخ  حور  زا  و 

انعم ملاع  رد  هک  دینیب  یم  دیرادرب  نیمز  زا  ار  هاگن  نآ  رگا  یلو  تسا  نیمز  هب  ناتهاگن  ًالعف  تسا  تسرد  اه  ناسنا  يا  ینعی  .دراد 
(3) .هدرتسگ هداعلا  قوف  تعسو  تیفرظ و  اب  تسا  يدرجم  تقیقح  تسوا  هقطان ي  سفن  نامه  هک  ناسنا  تقیقح  نوچ  دیرضاح ،

32 ص :

هیآ ي 4. نیت ، هروس ي  - 1
هیآ ي 72. هروس ي ص ، و  هیآ ي 29 . رجح ، هروس ي  - 2

عوجر فلؤم  نیمه  زا  ینید » ياهرواب  نتفاـی  تیلعف  یگنوگچ   » باـتک هب  ناـسنا  تعـسو  ندوب  « فقی ـال   » عوضوم اـب  هطبار  رد  - 3
.دیئامرف
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و هدش ، عقاو  میْوقَت  ِنَسْحَا  رد  وا  تقلخ  تسا و  ینامسآ  دوخ  تاذ  رد  تسا  نیمز  نکاس  هک  نیا  نیع  رد  تیرـشب  هک  ییاج  نآ  زا 
هوتس هب  نردم  یگدنز  زا  ناهج  مدرم  تسا ، هدرک  عطقنم  نامسآ  زا  ار  رشب  یـسایس  یعامتجا - تابـسانم  هتینردم  هک  ییاج  نآ  زا 

ره تاذ  رد  هک  تسا  یبلط  هکلب  درادن ، یـصاخ  بهذـم  هب  یطبر  عوضوم  نیا  دـشاب و  ینامـسآ  دـهاوخ  یم  ًاتاذ  رـشب  .دـنا  هدـمآ 
حور اب  یگدنز  عون  نیا  نوچ  دنک و  ینیمز  ار  ناسنا  دهاوخ  یم  ملع »  » شـشوپ ریز  رد  هتینردـم  گنهرف  اهتنم  تسا ، هتفهن  یناسنا 

بالقنا یخیرات ، تیعقوم  نینچ  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تسا و  هدـمآ  هوتـس  هب  گنهرف  نآ  زا  درادـن  بساـنت  رـشب 
نردم یگدنز  يانگنت  زا  هنوگچ  دنادب  رـشب  ات  تسا  تیرـشب  مامت  هب  طوبرم  شا  یلـصا  مایپ  هک  یبالقنا  دندرک  حرطم  ار  یمالـسا 

.تسا هدرکن  ادیپ  فوقو  بالقنا  مایپ  هب  تیرشب  زونه  هتینردم  گنهرف  هبلغ ي  تهج  هب  یلو  دوش ، دازآ 

نامز زا  رتدوز  دنک ، یم  یلجت  اه  نآ  بلق  رب  انعم  ملاع  زا  هک  یقارشإ  دنراد و  هک  یبلق  یگدامآ  تهج  هب  یهلا  ياه  ناسنا  هشیمه 
صیخشت تسرد  ار  اه  ناسنا  یقیقح  زاین  نوچ  دننک و  هیذغت  ار  نامز  حور  ات  دنیآ  یمرب  ددصرد  دنـسانش و  یم  ار  هنامز  زاین  دوخ 

هب اه  مشچ  زاب  هتینردـم ، يادـص  رـس و  رپ  ياغوغ  رد  مینیب  یم  هک  تسور  نیا  زا  .دـننک  یم  رظن  اه  نآ  هب  هناـمز  مدرم  دـنهد ، یم 
زا سپ  دارفا  اه و  هثداح  زا  یـضعب  ارچ  دیـسرپب  ناـتدوخ  زا  .دـش  هتخود  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  یمالـسا و  بـالقنا 

ار خیرات  هکلب  دنیآ ، یم  ولج  خـیرات  ياپ  هب  اپ  اهنت  هن  دارفا  اه و  هثداح  زا  یـضعب  یلو  دـنوش  یم  وحم  خـیرات  هنحـص ي  زا  یتدـم 
ناتسناغفا رد  نابلاط  دش  روطچ  .دنرب  یم  ولج  دننک و  یم  هیذغت 
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اب هزرابم  يربهر  دمآ و  مانتیو  رد  هنیمیشوه  دنامب ، تسناوتن  یلو  تخادنا  هار  هب  مه  یغولـش  همه  نیا  دمآ ، تموکح  کی  مسا  هب 
ناـمه زاـب  ماـنتیو  هک  اـج  نآ  اـت  تفر ، نوریب  خـیرات  هنحـص ي  زا  ماـنتیو ، مدرم  يزوریپ  زا  سپ  یلو  تفرگ  هدـهع  هـب  ار  اـکیرمآ 

بالقنا زا  هک  اه  لاس  زا  سپ  یلو  درادـن ؟ راد  همادا  ِرظن  دارفا ، نآ  اه و  هثداح  نآ  لاـثما  هب  اـیند  ارچ  داد ، همادا  ار  دوخ  یگدزبرغ 
رد هک  يروما  هب  تبـسن  ناهج  مدرم  تیـساسح  ارچ  تسا و  هجوتم  بالقنا  نیا  فرط  هب  شیپ  زا  شیب  اـه  نهذ  هتـشذگ ، یمالـسا 
زا رـشب  ًـالوا : هک  درک  وجتـسج  رما  نیا  رد  دـیاب  ار  تلع  درذـگ ؟ یم  ناـشدوخ  روشک  رد  هچ  نآ  زا  تسا  رتـشیب  درذـگ  یم  ناریا 

تاذ هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًایناث : .تسا  نآ  زا  تفر  نورب  هار  لابند  هب  هدمآ و  هوتـس  هب  دش  داهنـشیپ  يو  هب  هتینردم  مان  هب  هک  یگنهرف 
ًاملـسم .دنا و  هتخود  مشچ  یمالـسا  بالقنا  هب  تسا ، تاذ  نآ  رکذـتم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تسا و  ینامـسآ  ناسنا 

یم رتشیب  رتـشیب و  یمالـسا  بـالقنا  هب  هجوت  هتینردـم ، تاـملظ  تظلغ  تهج  هب  درذـگب  ناـمز  هچره  ریخا ، هتکن ي  ود  نیمه  قبط 
.دوش

یگدـنز زا  رگید  یعوـن  هب  یبرغ ، یگدـنز  ءارواـم  هنوـگچ  هک  دـتفا  یمن  رکف  هب  یتـحار  هـب  هتینردـم  گـنهرف  رد  راـتفرگ  ِناـسنا 
، دـیآ رد  هب  نآ  زا  دـهاوخب  دوـش و  فـقاو  دوـخ  یگدز  برغ  یگدز و  کـلف  هب  هک  نیا  زا  لـبق  رما ، نیا  هب  هجوـت  اـب  .دـشیدنیب و 

یگدـنز تافآ  هک  درک  رکف  یگدـنز  زا  رگید  یعون  هب  ناوت  یم  دـنداد  ناـشن  وا  هب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ناـهگان 
هک دنک  ادیپ  ندرکرکف  تصرف  رشب  هک  نامز  ره  دعب  هب  نیا  زا  تهج  نیمه  هب  درادن ، ار  یبرغ 
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.دنک یم  رکف  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یمالسا و  بالقنا  هب  دیامن ، جراخ  ار  دوخ  هتینردم  تاملظ  زا  هنوگچ 

لثم .دـبای  همادا  دـناوتب  هک  تسین  يزیچ  نیا  یلو  دریگب  رـشب  زا  ار  ندرکرکف  ناکما  هک  تسا  نآ  هتینردـم  گنهرف  شـالت  تیاـهن 
هب تسا و  ور  هبور  دوخ  یگنـسرگ  اب  زاب  دمآ  دوخ  هب  یتقو  ینک ، لوغـشم  يرگید  ياهزیچ  هب  ار  وا  دـنچره  هک  هنـسرگ  مدآ  کی 

نیا رد  رگا  یلو  تسا ، نآ  زا  تفر  نورب  تهج  یهار  رظتنم  درک  عفر  دیاب  روطچ  ار  یگنـسرگ  دـنادن  رگا  لاح  دـنک ، یم  رکف  نآ 
همه نیا  ءاروام  ناـهج ، مدرم  تهج  نیمه  هب  .دـنک  یم  رکف  ناـن  ناـمه  هب  طـقف  دـنک  رکف  هچره  میهد  ناـشن  وا  هب  ار  ناـن  تلاـح 
لهچ فالخ  رب  دنتـشون  اکیرمآ  ياه  همانزور  .دـننک  یم  رکف  یمالـسا  بالقنا  هب  دوش ، یم  یمالـسا  بالقنا  دـض  رب  هک  یتاـغیلبت 

هک تسا  ینعم  نیا  هب  دنراد و  دامتعا  ناش  روشک  نویزیولت  ویدار و  اه و  همانزور  هب  اکیرمآ  مدرم  دصرد  تسیب  اهنت  هتـشذگ ، لاس 
(1) .دنتسه يرگید  ياه  فرح  ندینش  رظتنم  دنراد و  رظن  يرگید  ياج  هب  اهرکف 

یلو تسا  ربخ  هچ  ایند  رد  دننادب  ات  دیایب  رصع  همانزور ي  ای  حبص و  همانزور ي  هک  دندوب  رظتنم  اکیرمآ  اپورا و  مدرم  ینامز  کی 
هب .دوش  یمن  اه  نآ  هب  یهجوت  رگید  دـنا  هتفگ  ناشمدرم  هب  یمالـسا  بالقنا  اـب  هطبار  رد  اـه  نآ  هک  ییاـه  غورد  تهج  هب  هزورما 

ناوت یم  تهج  نیمه 

35 ص :

سیئر تقو  ره  هک  نیا  تسا  هتینردم  گنهرف  زا  ریغ  يزیچ  هب  ناهج  مدرم  رکف  نهذ و  هجوت  دهد  یم  ناشن  هک  ییاه  هنومن  زا  - 1
.تسا هدوب  همانرب  نیرت  هدننیبرپ  وا  ینارنخس  هدرک ، ینارنخس  للم  نامزاس  هنالاس ي  ياه  سنارفنک  رد  یمالسا  ماظن  روهمج 
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.دش دهاوخ  رشب  يارب  دیدج  يرکفت  روهظ  هب  رجنم  هک  تسا  رصاعم  خیرات  رد  يرگید  رصع  زاغآ  رتسب  یمالسا  بالقنا  تفگ :

همه نیا  اب  یلو  تسا  هتفاین  فوقو  تفر  نورب  هار  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  هب  نردـم  یگدـنز  زا  هدـمآ  هوتـس  هب  ِرـشب  زونه  يرآ 
.تسا ققحت  لاح  رد  فوقو  نآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دهاوش  مامت  دوش ، یم  یمالسا  بالقنا  دض  رب  هک  یتاغیلبت 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  شوگ  رب  قح  يادن  یمالسا ؛ بالقنا 

یمالسا بالقنا  دندروآ و  یم  رامش  هب  تیرـشب  یمومع  یگدنز  زا  ییزج  ار  دوخ  یگدنز  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  - 3
مشچ اب  هن  درگن و  یم  اه  نآ  تالکشم  مدآ و  ملاع و  هب  عیشت  بتکم  مالسا و  مشچ  اب  هک  تسا  یناسنا  قارـشإ  تریـصب و  لصاح 

تاجن هتینردم  تاملظ  زا  دناوتب  تیرشب  ات  تسا  دنوادخ  لح  هار  یمالسا  بالقنا  میدقتعم  تهج  نیمه  هب  .دوخ  ياه  یهاوخدوخ 
.تشاد ار  تیرشب  تاجن  هغدغد ي  هک  یناسنا  شوگ  هب  تسا  قح  يادن  دبای و 

نیرتهب بلط  رد  هراومه  کیرـش و  مدرم  اب  مدرم  مغ  رد  تدش  هب  هک  تسا  دـنوادخ  يایلوا  ناربمایپ و  یلـصا  تایـصوصخ  زا  نیا 
ناشدوخ زا  ار  اه  نآ  ناهج  مدرم  همه ي  تهج  نیمه  هب  (1) و  دنا هدوب  مدرم  تاجن  يارب  هار 

36 ص :

مُْکیَلَع ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَـم  ِهـْیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُـسَر  ْمُکءاَـج  ْدََـقل  : » دـیامرف یم  ادـخ  ربماـیپ  فـصو  رد  نآرق  رد  دـنوادخ  - 1
امـش تیادـه ]  ] هب دـیتفیب  جـنر  رد  امـش  تسا  راوشد  وا  رب  هک  دـمآ  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امـش  يارب  اعطق  ٌمیِحَّر ؛»  ٌفوُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب 

هیآ ي 128) هبوت ، هروس ي   ) .تسا نابرهم  زوسلد  نانمؤم  هب  تبسن  صیرح و 
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هیده ماما  ترضح  يارب  ایند  رسارس  زا  ًامومع  دندرک  یم  لقن  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رتفد  لاوما  لوئسم  .دنتـسناد  یم 
خرـس مناخ  کی  فرط  زا  دنبندرگ  کی  هک  میتسناد  یم  میهد ، رارق  لاوما  ءزج  ات  دنداد  یم  رتفد  هب  ار  اه  نآ  ماما  دـمآ ، یم  ییاه 
یکی هک  دوب  هتشذگ  بش  زا  یتعاس  دعب  زور  هس  ود  دنتشاد ، هگن  دوخ  دزن  دندنادرگنرب و  ار  نآ  ماما  یلو  هدمآ  اکیرمآ  زا  تسوپ 
غارـس درب و  یمن  شباوخ  مرتخد  هک  دـمآ  نایرگ  دوب ، هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما هناخ  کـیدزن  ناـشلزنم  هک  ادهـش  نارـسمه  زا 

هب ار  دنبندرگ  هدیشک  شوغآ  رد  ار  رتخد  دوب  هدمآ  یتقو  دنروایب ، ار  وا  وگب  دندوب  هتفگ  ماما  .تسا  تحاران  دریگ و  یم  ار  شردپ 
.دش مارآ  مه  وا  دندوب ، هتخادنا  شندرگ 

زا ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هنوگچ  اکیرمآ  زا  تسوپ  خرـس  یمناخ  منک  ضرع  هک  دوب  نیا  هرطاخ  نآ  لقن  زا  مدصق 
هتشک گنج  رد  هک  تسا  نم  رهوش  هیده ي  اهنت  نیا   » دسیون یم  دتـسرف  یم  هیده  نآ  رانک  رد  هک  يا  همان  رد  دناد و  یم  شدوخ 

« .منک هیده  امـش  هب  مراد  تسود  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  هک  تسا  نیا  منکب  امـش  هب  مناوت  یم  هک  یتدارا  راهظا  نیرتشیب  مدید  .هدـش 
مدرم مامت  هب  مه  ماما  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  زج  ایآ  دنک ؟ یم  رکف  ماما  هب  مناخ  نیا  ایند  هشوگ ي  نآ  زا  ارچ  میـسرپب  دوخ  زا  دـیاب 

؟ دندرک یم  رکف  ناهج 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  مات  فشک 

یگدنز رـسارس  هک  دندرک  یم  رکف  یتیرـشب  هب  دنوش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  نیا  زا  لبق 
نیرت یلاع  دنتساوخ  یم  ادخ  زا  دندرک و  یم  رکف  تیرشب  همه ي  هب  نوچ  دوب و  هتفرگ  ارف  یهارمگ  تلاهج و  ار  ناش 

37 ص :
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نیمه رد  .دومن  یحَو  ترـضح  نآ  هب  فده ، نامه  ندـش  هدروآرب  يارب  ار  مالـسا  مه  ادـخ  دتـسرفب ، اه  نآ  تاجن  يارب  ار  همانرب 
مالـسا و مشچ  اب  هک  تسا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  قارـشا  تریـصب و  لـصاح  بـالقنا  نیا  هک  منک  یم  ضرع  اتـسار 

هتینردم گنهرف  هدیچیپ ي  ياه  هفالک  رد  هک  تسا  يرـشب  يارب  تاجن  هار  يوجتـسج  رد  درگن و  یم  مدآ  ملاع و  هب  عیـشت  بتکم 
.تسا هدش  راتفرگ 

تیفرظ یبلق  رگا  لاح  دسر ، یم  نآ  هب  یهلا  تیاده  ِرون  دراد  تیاده  تیفرظ  هک  يا  هزادنا  هب  یبلق ، ره  هک  تسا  هدـعاق  کی  نیا 
ینیدتم مدآ  کی  ياضاقت  اب  ادـخ  دروخرب  توافت  .دـنک  یم  یلجت  بلق  نآ  رب  تیفرظ  نآ  بسانم  يرون  تشاد ، ار  ناهج  تیادـه 

هار ادخ  زا  دنراتفرگ و  ظیلغ  یتاملظ  رد  ناهج  مدرم  هک  تسا  نیا  شا  هصغ  هک  یـسک  اب  درادـن ، شرف  هک  تسا  نیا  شا  هصغ  هک 
هجوتم ًاقیمع  هک  میتشادن  مه  رفن  کی  لاس 1342  دادرخ  هدزناپ  زا  لبق  دیاش  .تسا  دایز  رایـسب  دـهاوخ ، یم  ار  ناهج  مدرم  تاجن 

رد هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  نانخـس  .تسا  يریگ  لکـش  لاح  رد  ناهج  رد  يزیچ  هچ  هتینردـم ، نتفای  تیمامت  اب  دـشاب 
رـشب هدـنیآ ي  يارب  هک  دـناددص  رد  تسا و  ققحت  لاح  رد  هک  دراد  يرود  ياه  قفا  هب  ناـشیا  هجوت  زا  تیاـکح  اـه  لاـس  ناـمه 

یم تکرح  یتهج  هچ  رد  ایند  دوب  هدـشن  عقاو  ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  رگا  دیـسرپ  دوخ  زا  دـیاب  تهج  نیمه  هب  .دـننکب  يراـک 
هب فجن  ياملع  يا  « ؛ دـننز یم  دایرف  ناشیا  هک  اج  نآ  .دـید  یم  ار  اهاجک  ات  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماـما دوش  صخـشم  اـت  درک ،

مالسا داد  هب  مق  ياملع  يا  دیسرب ، مالسا  داد 

38 ص :
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(1)« دیسرب

باجح رد  دنکب ، يراک  دـناوت  یم  تیرـشب  تاجن  يارب  هک  یمالـسا  ات  دـندوب  هدرک  میظنت  يروط  ار  طیارـش  هک  دوب  نآ  تهج  هب 
ناشیا دش و  یم  دراو  تیناسنا  هب  هک  دوب  يا  هبرـض  نیرت  گرزب  نیا  دور و  نوریب  هنحـص  زا  یتسینویهـص  ییاکیرما و  ماظن  تملظ 

رد یتمـس  هچ  يوـس  هب  اـیند  دـیمهف  یبوـخ  هب  شیپ  لاـس  لـهچ  زا  شیب  رد  یهلا  درم  نآ  .دنتـشادن  ار  یگرزب  ملظ  نـینچ  لـمحت 
ار تیرشب  تیاده  یعقاو  مالسا  رون  هب  دهاوخب  یـسک  رگا  اریز  .داد  وا  هب  ار  نایرج  نآ  اب  هلباقم  قیفوت  زین  دنوادخ  تسا و  تکرح 

هدرک هداـمآ  يرون  نینچ  یلجت  ّدـح  رد  ار  دوخ  بلق  نوچ  دـنک ، یم  یلجتم  وا  بلق  هب  ار  رون  ناـمه  زین  دـنوادخ  دریگ ، هدـهع  هب 
.تسا

هک دـهد  یم  هجوت  ام  هب  رگید  فرط  زا  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما نانخـس  تاـکرح و  رد  تقد  فرط و  کـی  زا  یهلا  فراـعم 
تیاده هغدغد ي  هک  یبلق  ناشیا ، بلق  رب  یهلا  تسا  یقارشا  نآ  هکلب  دنتفاین  سرد  باتک و  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  ماما ؛ ترـضح 

یم رت  ناریح  نآ  تمظع  هب  تبسن  میشیدنیب  نآ  بناوج  یمالسا و  بالقنا  هب  رتشیب  هزادنا  ره  ور  نیا  زا  .تسا  هتـشاد  ار  ناهج  لک 
بالقنا هدنیآ ي  ثداوح  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ایآ  هک  دوش  یم  هداد  باوج  نازیزع  تالاؤس  زا  يرایسب  ثحب  نیا  اب  .میوش 

ناونع هب  ار  هیقف  تیالو  عوضوم  یـساسا ، نوناق  ناگربخ  سلجم  ياملع  بالقنا ، زا  دعب  هک  دنتـسناد  یم  ایآ  ًالثم  دنتـسناد ؟ یم  ار 
یپ رد  یپ  دمآ  یتقو  دیآ و  یم  هک  تسا  رون  کی  تسا ، يرگید  زیچ  عوضوم  ای  دـننک ؟ یم  بیوصت  یـساسا  نوناق  یـساسا  لصا 

زا یضعب  رد  .دنک  یم  زاب  ار  دوخ  ياج  شدوخ 

39 ص :

ص 420. ج 1 ، هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هفیحص ي  - 1
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تـسا يرون  نآ  یهلا  قارـشإ  اریز  .تفر  یم  ولج  مدق  هب  مدق  اهراک  مدرک ، یم  لمع  ما  هفیظو  هب  نم  دنیامرف  یم  ناشیاه  هبحاصم 
بـالقنا میدـقتعم  تهج  نیمه  هب  دـنک ، یم  زاـب  خـیرات  رد  ار  دوـخ  ياـج  مارآ  مارآ  تسه و  نآ  رد  بناوـج  همه ي  تیاـعر  هک 

وا یگدنز  ات  دنک  راومه  ار  ناسنا  تیدوبع  ریـسم  دبای و  تاجن  هتینردـم  تاملظ  زا  دـناوتب  رـشب  ات  تسا  دـنوادخ  لح  هار  یمالـسا 
(1) .ددرگن عطقنم  تیونعم  نامسآ  زا  نیمز ، رد  یگدنز  نیع  رد  هک  دوش  یندمت  هب  رجنم 

يراک بیرف  لاسدصناپ  هتینردم و  گنهرف 

هک دهد  خساپ  ار  تیرـشب  هلئـسم ي  نیرت  مهم  زورما ، یخیرات  طیارـش  رد  دهاوخ  یم  هک  تسا  نآ  هب  یمالـسا  بالقنا  تمظع  - 4
(2) .تسا هتفگ  غورد  اه  ناسنا  هب  تسا  لاس  دصناپ  هتینردم  گنهرف  دنک  نشور  تسا و  ندرک  یگدنز  تسرد  نآ 

40 ص :

تقیقح نیا  هب  هک  دوب  ام  راوگرزب  ماما  ینارون  لد  نیا  و  : » دـنیامرف یم  جیـسب  اب  هطبار  رد  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  - 1
ار یلوصحم  نینچ  کی  نموم ، مدرم  رونم  ياهلد  میظع  هنیمز  دیشخب و  ققحت  ار  نیا  یهلا  کمک  هب  یهلا و  ماهلا  هب  تفای و  تسد 

9/4/1388 .تسا » نیا  جیسب  داد ، بالقنا  هب 
هنحـص نیطـسلف ، هنحـص  نم  رظن  هب  یمالـسا ...« ؛ ناریا  دنمـشناد  میکح و  روـهمج  سیئر  داژن  يدـمحا  رتـکد  ياـقآ  ریبـعت  هـب  - 2

، دینیبب نیطسلف  هنحص ي  رد  ار  يراد  هیامرس  مسیلاربیل و  ماظن  قمع  دیناوت  یم  امش  تسا ، يراد  هیامرـس  ماظن  مسیلاربیل و  شیامزآ 
نیرت تخــس  لـیمحت  ینعی  يدازآ ، دــنیوگ  یم  رگا  .دــینیبب  اـج  نآ  رد  ار  یــسارکومد  تـقیقح  یــسارکومد ، دــنیوگ  یم  رگا 

تیامح ار  هتفای  نامزاس  مسیرورت  ینعی  مسیرورت ، اب  هزرابم  دـنیوگ  یم  رگا  اـه ...  نیمزرـس  لاغـشا  ینعی  اـه  تلم  هب  اـهروتاتکید 
، هدش مامت  یهلا  ياه  هشیدنا  نید و  رگید  میتسه و  برغ ]  ] ام خیرات  ياهتنا  هک  دنتـشون  خیرات  نایاپ  دندمآ  هک  ییاه  نآ  ندرک ... 

(. هام 1386 يد  «) ...تسا یهلا  ياه  هشیدنا  یلجت  نامز  نونکا  ًاقافتا  دنا و  هدش  مامت  هک  دنتسه  اه  نآ  دننادب 
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کی یلو  تسا ، یـسدقم  يزوسلد  کی  نیا  هک  تسین ، مهارف  ناناوج  جاودزا  طیارـش  ًالثم  هک  تسا  نیا  یـسک  ینارگن  تقو  کی 
یم فرص  فارحنا  نآ  زا  يریگولج  ياتـسار  رد  ار  دوخ  تّمه  دشیدنا و  یم  تیرـشب  گرزب  فارحنا  هب  گرزب  ناسنا  کی  تقو 
دایز یلیخ  يزوسلد  عون  ود  نیا  قفا  توافت  یلو  دننک  یم  يزوسلد  مدرم  لکشم  عفر  تهج  دارفا  نیا  يود  ره  تسا  تسرد  .دنک 
نایم هب  ار  هلئـسم  نآ  زا  تفر  نورب  حرط  هدـش و  رـشب  هلئـسم ي  نیرت  مهم  هجوتم  هک  تسا  نآ  هب  یمالـسا  بـالقنا  تمظع  .تسا 

.تسا هدروآ 

زاب ار  دوخ  ياج  دراد  مارآ  مارآ  هک  یمالـسا  بالقنا  .دـنا  هدرک  مگ  ار  یگدـنز  هک  تسا  نیا  زورما  ناهج  مدرم  یلـصا  هلئـسم ي 
رد ناسنا  هک  يزیچ  دـنک ، دابآ  ار  وا  یتسرپ  قح  هناخ ي  دـنادرگرب و  رـشب  هب  ار  یگدـنز  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو  نیلوا  دـنک ، یم 
نآ زا  ِتفر  نورب  هار  هب  اـت  تسین  نآ  ندوـب  یناـملظ  هجوـتم  هک  هتفر  ورف  یتاـملظ  رد  هدرک و  مگ  ار  نآ  عـقاو  هـب  دـیدج  هرود ي 

هتفگ غورد  وا  هب  تسا  لاسدصناپ  هتینردم  گنهرف  دوش  رکذتم  دیدج  رـشب  هب  هک  تسا  نیا  هب  یمالـسا  بالقنا  تمظع  .دـشیدنیب 
دننک و رکف  نآ  ءاروام  هب  دـهد  یمن  هزاجا  هک  هدرک  هبلغ  اه  نهذ  رب  يروط  مسینردـم  اریز  تسا ، یلکـشم  رایـسب  راک  نیا  تسا و 

یمالـسا بالقنا  دـنهد  ناشن  ناهج  مدرم  هب  دـننک  یم  شالت  اه  یبرغ  دـینیب  یم  هک  نیا  .تسا  هدرک  یبرغ  ار  اه  ناسنا  َملاع  ًامامت 
تسا نآ  يارب  هدمآ ، هاتوک  شا  یلبق  عضاوم  زا  ای  هدروخ  تسکش 
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دننک يریگ  هجیتن  دـنناوتب  اـه  نآ  هک  مینکب  يراـک  اـم  هک  نآ  ضحم  هب  دـننکن ، رکف  يرگید  زیچ  هب  مسینردـم  زا  ریغ  هب  مدرم  هک 
تیبثت يانعم  هب  یمالسا  بالقنا  تسکش  مالعا  اریز  دنوش ، یم  لاحشوخ  یلیخ  تسا ، هدرک  لودع  شعـضاوم  زا  یمالـسا  بالقنا 

یمالـسا بالقنا  .تسا  يرگید  تیبثت  يواسم  مادک  ره  تسکـش  هک  تسا  يرکف  ود  لباقت  ایند  زورما  خیرات  نوچ  تسا ، هتینردـم 
، قح هب  برقت  هیاس ي  رد  دوش و  رجنم  یهلا  برقت  هب  هک  دـننک  ریـس  يدـهع  يوس  هب  یبرغ » دـهع   » زا ناـهج  مدرم  اـت  تسا  یهار 

یم تمواقم  یمالـسا  بالقنا  لباقم  رد  دوجو  مامت  اب  یبرغ  گنهرف  هک  تسا  مولعم  .دـننک و  يرازگ  هیاپ  ار  يرگید  ندـمت  ياـنب 
هتینردـم گنهرف  زا  ادـج  یگنهرف  رکف و  بـالقنا ، نآ  یلـصا  تهج  دـننک  رکف  مدرم  هک  دـهد  یم  ناـشن  يروط  ار  نآ  اـی  دـنک و 

.تسین

تیالَو اب  تیالِو  داحتا 

داجیا زا  تسا  ترابع  نآ  درک و  فشک  رـشب  يارب  دوب ، هجوت  یب  نادب  هتینردم  هک  ار  ناسنا  یتسه  زا  يداعبا  یمالـسا  بالقنا  - 5
یم هک  يرـشب  ات  دننک ، وگتفگ  اه  نآ  اب  اه  ناسنا  يونعم  یـسدق و  داعبا  اب  دـیاب  نامکاح  هک  نیا  ،(1) و  تیالَو اب  تیالِو  هطبار ي 

.ددرگن ور  هبور  يدیماان  ّدس  اب  دشاب ، تقیقح  يوجتسج  رد  دهاوخ 
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دهاوخ اه  نآ  هجوتم  اه  بلق  دنـشاب ، مکاح  هعماجرد  یهلا  ياه  ناسنا  یتقو  .تبحم  ینعی  تیالَو  و  تیمکاح ، ینعم  هب  تیالِو  - 1
تروص نآ  رد  دـبای  یم  شرتسگ  هعماـج  رد  اـه  نآ  تاروتـسد  دـنریذپ و  یم  ار  اـه  نآ  تاروتـسد  لد  میمـص  زا  هجیتـن  رد  دوب و 

.تسا هدش  دحتم  تیالَو  اب  تیالِو 
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ِناهج ِیـسایس  ماظن  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  هنارعاش ي  هنافراع و  هناـمیکح و  شور 
تیونعم هب  ملاع  یـسایس  ماظن  دنا و  تقیقح  باجح  نامکاح ، نوچ  تسا و  هدنهدرازآ  گنت و  اه  ناسنا  ناور  ناج و  يارب  نردم 

دناوتب هک  تسا  یطیارـش  لابند  هب  رـشب  دـهد ، باوج  اه  ناسنا  هنارعاش ي  هنافراع و  هنامیکح و  داعبا  هب  دـناوت  یمن  و  هدرک ، تشپ 
هفـسلف و اب  هکلب  تسین ، نکمم  رالوکـس  ياه  ماظن  تیمکاح  اب  اـهنت  هن  نیا  دـناسرب و  رمث  هب  دـنک و  افوکـش  ار  دوخ  داـعبا  همه ي 
تیالِو و هب  نتخود  رظن  ِناـمز  ناـمز ، تسناد  دـیاب  هک  تسا  نیا  .دـشاب  یمن  نکمم  زین  مسیرالوکـس  حور  راـتفرگ  ِرعـش  ناـفرع و 

.دنادرگ انشآ  تیونعم  سدق و  ملاع  اب  نآ  یقیقح  ینعم  هب  ار  اه  بلق  دشاب و  هتشاد  زین  تیالَو  هک  تسا  یمکاح  ییاورنامرف 

هب تیالِو  دیاب  هک  نیا  هلمج  زا  دوش ، یم  رکذتم  رشب  هب  دوب  هجوت  یب  نآ  هب  هتینردم  هک  ار  ناسنا  یتسه  زا  يداعبا  یمالسا  بالقنا 
.ددرگ یلاو » «، » یلَو  » دروخب و دنویپ  تیالَو 

ناج و میتسه و  ادخ  لابند  هب  ام  رگید  فرط  زا  دـهد ، یم  نامرف  ام  هب  ینعی  تسام ، ِّیلو  ادـخ  فرط  کی  زا  هک  تسا  نآ  تقیقح 
ایآ تسا ، ام  ناج  بوبحم  دنار ، یم  نامرف  ام  رب  تسا و  ام  ّیلَو  هک  نامه  ینعی  تسادخ ، ام  یقیقح  بوبحم  بلق و  ِبطق  فده و 

تیالَو تیالِو و  دیاب  هدعاق  نیمه  ساسارب  تسوا ؟ هب  قشع  ام  دوجو  مامت  هک  دهدب  روتـسد  ام  هب  یـسک  هک  دوش  یم  نآ  زا  رتابیز 
لماک تیالَو  تیالِو و  یگناگی  رد  اه  ناسنا  اب  ادـخ  هطبار ي  .قشع  تبحم و  ینعی  تیالَو  تیمکاـح و  ینعی  تیـالِو  دـشاب ، یکی 

 - تابسانم مامت  رد  هک  ینعم  نیدب  دشاب ، يراج  ملاع  مامت  رد  هدعاق  نیا  دیاب  دوش و  یم 

43 ص :

مسینردم ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  یقارشا  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


تاملظ تسین ، مکاح  هدعاق  نیا  اجره  دـشاب و  مکاح  اه  ناسنا  ناج  ِبوبحم  روتـسد  مکح و  یعامتجا - ای  يدرف  تابـسانم  زا  معا 
.تسا مکاح 

موصعم ماما  تیمکاح  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـشاب  هعماج  روما  رب  مکاـح  دـیاب  موصعم  ماـما  دـیامرف  یم  ریدـغ  رد  نآرق  یتقو 
فرط زا  تسا ، اه  ناج  همه ي  بولطم  تیناسنا و  لماک  هنومن ي  موصعم  ماما  فرط  کی  زا  اریز  تسا ، يراـج  تیـالَو  تیـالِو و 

رب ماما  نآ  دـشاب و  یموصعم  ماما  اه  ناسنا  تیادـه  تهج  َملاع  رد  هشیمه  دـیاب  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هعماـج  روما  رب  مکاـح  رگید 
تجح ای  موصعم  ماما  نودـب  َملاع  زور  کی  دوش  یمن  نیاربانب  دریگ ، رارق  دوخ  لداعت  رد  ناـهج  اـت  ددرگ  مکاـح  زین  هعماـج  روما 

ملاع رد  ار  هدعاق  نیا  ات  تسا  هدمآ  یمالـسا  بالقنا  دروخ و  یم  مه  هب  تیالَو  تیالِو و  هدعاق ي  ققحت  هنیمز ي  اریز  .دشاب  یهلا 
هک ماما  لوسر و  ادخ و  مکح  هیقف  تیالو  اب  نوچ  .یتیمکاح  نینچ  يارب  تسا ، همدقم  ناونع  هب  هیقف  تیالو  عوضوم  دنک و  يراج 

.ددرگ مهارف  تسا  موصعم  ماما  هک  مکح  نآ  یلصا  قادصم  روهظ  هنیمز ي  ات  دوش ، یم  حرطم  دنتسه ، اه  ناسنا  ناج  بوبحم 

اه ناسنا  یسدق  داعبا  ساسا  رب  تیمکاح 

داحتا زا  تسا  ترابع  تسا ، رـشب  زاین  نیرت  مهم  دـش و  هدـنادرگرب  تیرـشب  هب  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  هک  یمهم  تاکن  زا  یکی 
ات دننارب  مکح  نانآ  رب  دننک و  وگتفگ  اه  ناسنا  اب  اه  ناسنا  يونعم  یـسدق و  داعبا  ساسارب  دـیاب  نامکاح  هکنیا  تیالَو و  تیالِو و 
، دش رهاظ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  تموکح  عون  نیا  هنومن ي  .دشاب  هتشاد  هطبار  اه  مدآ  ناج  قمع  اب  ناشتاروتسد 
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یم یمکاـح  نآ  زا  وا  يروخلد  بجوم  یعیبط  روط  هب  تسا و  هیبـنت  عون  کـی  مرجم  درف  يارب  یهلا  دودـح  يارجا  هک  نیا  اـب  اذـل 
وا دندرک و  عطق  ار  یـصخش  تسد  ياه  تشگنا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـیوگ : یم  يوار  دـنک ، یم  ءارجا  ار  ماکحا  هک  دوش 
زا وا  هک  یماگنه  رد  داتفا ، هار  هب  دیکچ  یم  نآ  زا  نوخ  تارطق  هک  یلاح  رد  دوب و  هدرک  تشم  رگید  تسد  اب  ار  شا  هدیرب  تسد 
نآ تسا ؟ هدرک  ار  راک  نیا  وت  اب  یـسک  هچ  دسرپ  یم  هنازوسلد  يرهاظ  اب  دنیب و  یم  ار  وا  ناقفانم  زا  یکی  دش  یم  جراخ  همکحم 

نانیشناج دیس  ار  ما  هجنپ  دیوگ : یم  دروآ و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مان  دایز  حدم  اب  دنک  یم  عورـش  وا  باوج  رد  صخش 
درف نآ  تیادـه ....  ماما  بلاـطیبا ، نب  یلع  ناـنمؤم ، هب  تبـسن  مدرم  نیرت  قح  يذ  تماـیق ، ناـیور  دیفـس  ياوشیپ  دـیرب ، ناربماـیپ 

اب شا  یتسود  هک  نآ  لاح  میوگن و  شیانث  ارچ  داد : خـساپ  وا  ینک ؟ یم  شیاـنث  نینچ  نیا  دُرب و  یم  ار  تتـسد  وت ، رب  ياو  تفگ :
(1) .تسا هداد  رارق  دنوادخ  هک  یقح  ساسا  رب  رگم  ار  متسد  دیربن  دنگوس  ادخ  هب  تسا ؟ هتخیمآ  رد  منوخ  تشوگ و 

! هللا ِیبَن  ای   » هدرک یم  اضاقت  هدرک و  یم  هانگ  هب  رارقا  هدمآ و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  یصخش  هک  يدراوم  ای 
ولج مه  اهاج  نیا  ات  تسا و  تیالَو  تیالِو و  داحتا  نامه  نیا  .نادرگ  كاپ  ارم  یهلا  دودح  يارجا  اب  ادـخ ! ربمایپ  يا   (2) ؛» ینرِّهَط

رد هطبار  نیا  .دوش و  ناشناتـشگنا  عطق  بجوم  دنچ  ره  دنتـسه ، ادـخ  یلَو  تیمکاح  لامِعا  هب  یـضار  مه  ناراکاطخ  هک  دـیآ  یم 
داعبا اب  نامکاح  رگید  تسا و  هدش  مگ  رصاعم  يایند 
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يروهمج ماظن  رگا  تسا و  هدرک  هدارا  ار  یماظن  نینچ  یعامتجا  روما  رد  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننک  یمن  وگتفگ  اه  ناسنا  یسدق 
ارچ دنک و  هشیپ  دیاب  ار  يریـسم  هچ  دوش  یم  هجوتم  تیرـشب  دزاس  مهارف  ار  نآ  ياه  هنیمز  دنک و  دیکأت  یفدـه  نینچ  رب  یمالـسا 

.دیامن ادج  هتینردم  گنهرف  زا  ار  دوخ  هار  دیاب 

همه طیارـش  نآ  رد  نوچ  ددرگ ، یمن  ور  هبور  يدیماان  ّدس  اب  دشاب  تقیقح  يوجتـسج  رد  دهاوخ  یم  هک  يرـشب  يرتسب  نینچ  رد 
هک تسا  نیا  رطاخ  هب  دنرب  یم  رـس  هب  قلطم  يدیماان  رد  ناهج  مدرم  هک  دـینیب  یم  زورما  رگا  .دراد  تیونعم  ملاع  يوس  هب  هار  زیچ 

.دنشاب یمن  تیونعم  نامسآ  يوس  هب  رشب  هار  رکذتم  نامکاح ، هدش و  لتخم  يرشب  ماظن  رد  تیالَو  تیالِو و  هطبار 

بذاک ياه  ینیزگیاج 

تیمکاح اب  اهنت  هن  نیا  دـناسرب و  رمث  هب  دـنک و  افوکـش  ار  دوخ  داعبا  همه ي  دـناوتب  هک  تسا  یطیارـش  لاـبند  هب  رـشب  دـش  ضرع 
هدش هجوتم  هتینردم  گنهرف  .دشاب  یمن  نکمم  زین  هدزرالوکس  ِرعش  نافرع و  هفـسلف و  اب  هکلب  تسین  نکمم  رالوکـس  ياه  هشیدنا 

هظحالم .تسا  هدروآ  نادیم  هب  هدزرالوکس  حور  اب  ار  اه  زاین  نیا  همه ي  اذل  .دهاوخ  یم  رنه  رعش و  هفـسلف و  رـشب  حور  هک  تسا 
نیب داحتا  گـنهرف  یلجت  دنـشاب و  هدرک  طـبترم  تیمکاـح  اـب  ار  تیونعم  هک  ینارعاـش  طـسوت  هن  یلو  تسه ، رعـش  هک  دـینک  یم 

هک ینافرع  هن  یلو  تسه ، نافرع  .دـشاب  ادـیپ  لماک  ِناسنا  نآ ، قفا  رد  هک  يا  هفـسلف  هن  اّما  تسه ، هفـسلف  .دنـشاب  تیالَو  تیالِو و 
طبترم یعقاو  يادخ  اب  ناسنا  ناج 
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زا تلفغ  تهج  هب  هک  تسا  یبذاـک  ياـه  ینیزگیاـج  همه ، اـه  نیا  .ناـفرع  اـت  تسا  یناور  هیلخت ي  عون  کـی  رتـشیب  هکلب  ددرگ ،
نامز نامز ، میوش  یم  هجوتم  زورما  رشب  تالکـشم  هب  رظن  اب  هک  تسا  نیا  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  رـشب  تابـسانم  رد  یهلا  تیمکاح 

سدـق و ملاع  اـب  نآ  یقیقح  ینعم  هب  اـه  بلق  اـت  دـشاب  هتـشاد  زین  تیـالَو  هک  تسا  یمکاـح  ییاورناـمرف  تیـالِو و  هب  نتخود  رظن 
.دنوش انشآ  تیونعم 

یمالسا بالقنا  يریذپان  تسکش  زار 

دنوادـخ هک  تسا  یهار  تسا و  یهلا  ءاـیبنا  همه ي  دوصقم  دـصقم و  یعاـمتجا ، ماـظن  رد  تیـالَو  اـب  تیـالِو  هطبار ي  قـقحت  - 6
، تسه ایند  رد  هک  یتاـکرب  رادـقم  نآ  هیلع ...« ؛» یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  هتفگ ي  هب  تسا و  هدرک  نیمـضت  ار  نآ  يزوریپ 

تکرح هدـنامن ، رمث  یب  میقع و  هاگ  چـیه  ءاـیبنا  تکرح  هک  ناـنچمه  (1) و  «. ...تسا یهلا  ءاـیلوا  گرزب و  ءاـیبنا  تاـکرب  زا  همه 
لفاغ تامکحم  هب  هجوت  زا  ار  ام  تاـهباشتم ، دـیابن  دـنام و  دـهاوخن  رمث  یب  میقع و  زگره  شفادـها  ققحت  يارب  یمالـسا  بـالقنا 

.دنادرگ

همه نآ  اب  هزورما  مه  تهج  نیمه  هب  .دروخ  یمن  تسکـش  یقیقح  ینعم  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ءایبنا و  راـک  تقو  چـیه 
لاسدصراهچ زا  سپ  دـناشنب ، نید  ياج  هب  ار  یبرجت  ملع  دـنک  یم  شالت  دـهد و  یم  ماجنا  بهذـم  دـض  رب  هتینردـم  هک  یتاغیلبت 

یهلا نید  هب  هجوت  هک  يروط  هب  دنا ، هدرک  عوجر  بهذم  هب  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  تعرس  اب  ناهج  مدرم  بهذم ، لباقم  رد  غیلبت 
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لکش هب  هیضق  رهاظ  دنک  یم  یبرغ  گنهرف  هک  یتاغیلبت  اب  دنچره  تسا و  هدش  مکی  تسیب و  نرق  رد  مدرم  هغدغد ي  نیرت  یلصا 
تسیب و نرق  رد  مدرم  عوضوم  یهلا  نید  هب  عوجر  عوضوم  دـهاوخن  ای  دـهاوخب  هتینردـم  گنهرف  یلو  دروخ  یم  مشچ  هب  يرگید 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  ناشنارای ، مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  هب  هجوت  اب  البرک  هعقاو ي  زا  دعب  یـصخش  .تسا  مکی 
دوشب ناذا  راذگب  دش  زوریپ  یـسک  هچ  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  دنیامرف  یم  ترـضح  دش ؟ زوریپ  یـسک  هچ  بَلَغ ؛»؟ نَم  : » دسرپ یم 

(1) .ینیبب ات 

نآ اب  یلو  دوش ؟ فذح  خیرات  عامتجا و  هنحص ي  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یسدق  راونا  هک  دنتـساوخ  یمن  اه  نآ  رگم 
نیا رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزوریپ  .تسا  زوریپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  دندیـسرن ، دوخ  دصقم  هب  تیانج  شالت و  همه 

نآ تداهـش  زا  سپ  هک  ّدح  نآ  ات  دـش ، قفوم  رما  نیا  رد  دوش و  لیطعت  تیرـشب  یگدـنز  اب  سدـق  ملاع  هطبار ي  دراذـگن  هک  دوب 
رشب هک  هدوب  ییاج  نآ  هدش  رشب  بیصن  یعقاو  يزوریپ  اج  ره  سپ  .تخادرپ  دوخ  هتـشذگ ي  یناوخزاب  هب  مالـسا  ناهج  ترـضح 

ار خـیرات  قیرط  نآ  زا  دـندرک و  يراذـگ  هیاپ  ءایبنا  هک  تسا  یگنهرف  نیا  .دریگ و  رارق  مه  رانک  رد  تیـالَو  تیـالِو و  هدرک  یعس 
تیالَو اب  تیالِو  داحتا  ققحت  شتامکحم  زا  هک  یمالسا  بالقنا  تکرح  هاگ  چیه  میریگ  یم  هجیتن  رما  نیا  هب  هجوت  اب  دندرب ، ولج 

رد رگم  .تسا  تضهن  کـی  تاـمکحم  مهم  دروخب ، مشچ  هب  ییاـه  فعـض  یعرف  روما  رد  دـنچره  دروـخ و  یمن  تسکـش  تسا ،
نآ ِتقیقح  یلو  دوبن ؟ داسف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز 
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رایـسب هنیمز ي  دـنک  لـصتم  تیونعم  ِنامـسآ  هب  ار  دوخ  یگدـنز  تساوخ  یم  هک  یـسک  يارب  تشاد و  يرگید  تهج  تیمکاـح 
.دوب هدش  مهارف  یبوخ 

یمالسا بالقنا  تامکحم  تخانش  تاکرب 

، دنروخب بیرف  ات  دنتسین  رگن  یحطـس  ياه  ناسنا  اه  نیا  دنتـسه ، ماظن  نآ  تامکحم  هجوتم  ماظن  کی  یـسررب  يارب  هک  ییاه  نآ 
اه نیا  .دـنوش  یم  ینارون  دـنریذپب  ار  نآ  ِتیمکاح  هک  يا  هزادـنا  هب  دراد و  موصعم  ماما  تیمکاح  هب  رظن  ماـظن ، دـنا  هجوتم  نوچ 
زا ًاتدـمع  هک  دـندید -  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیمکاح  یئزج  تالکـشم  هداس  ياـه  مدآ  زا  یـضعب  .دنـسانش  یم  ار  تاـمکحم 

هدوب نیمه  هشیمه  لکـشم  نامثع ؟ تموکح  اب  درک  یقرف  هچ  تموکح  نیا  دـنتفگ  یم  و  دـش - یم  داجیا  هیواـعم  ناـیوما و  قیرط 
ناشیارقف هب  دننک  یم  یعـس  یبرغ  ياهروشک  .دسانـشب  ار  تامکحم  یخیرات  نایرج  ره  رد  دـناوتب  مدآ  هک  تسا  مهم  یلیخ  .تسا 

گنهرف نآ  رد  هک  ار  یلک  دـنور  یلو  دـننیب  یم  ار  اه  نیا  دارفا  یخرب  دـنهد ، یم  ناراکیب  هب  مه  يراـکیب  قوقح  دـننک و  کـمک 
ترـضح نامز  رد  لیابق  ياسؤر  زا  یکی  .دـنمهف  یمن  ار  برغ  ماظن  تامکحم  اه  نیا  .دـننیب  یمن  ار  دـنا  يدوبان  لاح  رد  اه  ناسنا 

هب صخـش  نآ  ردق  ره  .دیروایب  ار  وا  دـیورب و  دـنداد  روتـسد  اه  هطرُـش  هب  ترـضح  دوب ، هدرک  یتنطیـش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
، دندروآ مه  تراقح  اب  دندروآ و  ار  وا  دوب  یتمیق  ره  هب  هرخألاب  .دندرکن  لوبق  اه  نآ  ...و  میآ  یم  ًادـعب  هک  درک  رارـصا  اه  هطرش 
منامب و وت  شیپ  مه  رگا  مور ، یم  منهج  هب  مونـشن  ار  تفرح  رگا  هک  منک  هچ   » تفگ ترـضح  هب  ینابـصع  تلاـح  اـب  صخـش  نآ 

ریقح يروط  نیا  مورن  هیواعم  شیپ 
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یمرب راک  یلیخ  تسرد  هدیقع ي  کی  زا  یهاگ  .مدیـشخب » تا  هدیقع  نیا  رطاخ  هب  ار  تیاطخ  نآ  : » دندومرف ترـضح  موش .» یم 
تیمکاـح ریز  رد  ندـنام  هک  دـمهف  یم  دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ییـالَو  ماـظن  تاـمکحم  هجوـتم  صخـش  نـیا  .دـیآ 

.دناسر یم  يدبا  تداعس  هب  ار  ناسنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هک یـسک  .دـهد  یم  تاجن  نارود  نیا  ياه  شزغل  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يراک  نیرت  یـساسا  یمالـسا  بالقنا  تامکحم  تخاـنش 
یمالسا بالقنا  قیرط  زا  متـسیب  نرق  رد  تساجک و  بالقنا  نیا  یخیرات  هاگیاج  هک  دمهف  یم  دسانـش  یم  ار  خیرات  دنور  خیرات و 
بالقنا نآ  تامکحم  هب  رظن  هیواز ي  زا  ار  یمالـسا  بـالقنا  تسا  هتـسناوت  یـسک  نینچ  تسا ، هدـمآ  شیپ  یگرزب  هثداـح ي  هچ 

زا یناسک  دنادرگرب و  دوخ  یلـصا  ترطف  هب  ار  رـشب  ات  ناهج  یـسایس  ماظن  رد  تسا  یلوحت  یمالـسا  بالقنا  دوش  هجوتم  درگنب و 
هب دودحم  ار  رییغت  تسا ، هتسویپ  برغ  َملاع  هب  ناشناج  لد و  هک  یناسک  .دنتـسه  یتشگرب  نینچ  بلاط  هک  دننک  یم  يرادفرط  نآ 

.دروخب مه  رب  یبرغ  تابسانم  تالداعم و  ِماظن  دنهاوخ  یمن  دنناد و  یم  یسایس  میژر  رییغت 

سدق مَلاع  يوس  هب  یهار  یمالسا ؛ بالقنا 

دناوت یم  دشاب  انعم  ملاع  یسدق و  لقع  هب  دقتعم  سکره  هک  تسا  یهار  هکلب  تسین ، یـسایس  هثداح ي  کی  یمالـسا  بالقنا  - 7
قیاقح اب  طابترا  ِتابث  هب  تقیقح ، زا  يرود  ياـه  شـسرپ  اـه و  لادـج  رد  ندـنام  ياـج  هب  هک  ییاـه  ناـمه  دراذـگ ، ياـپ  نآ  رد 

(1) .دنا هدیسر  ینامسآ 
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بالقنا رانک  رد  دنناوت  یمن  دارفا  همه ي  هتینردم ، گنهرف  تیمکاح  نارود  رد  هک  تسا  یمالسا  بالقنا  یسدق  هبنج ي  تهج  هب 
یگدنز يا  هدع  .دراد  زین  ییاه  شزیر  دراد ، یلاعتم  ياه  شیور  رگا  بالقنا  نیا  .دراد  شزیر  بالقنا  ًابترم  هک  مینیب  یم  دننامب و 

ار ناریا  روشک  هک  دنا  هدش  بالقنا  دراو  دیما  نیا  هب  هکلب  دـننک  لصو  سدـق  ملاع  هب  ار  نآ  هک  دـنا  هدرکن  فیرعت  يروط  ار  دوخ 
همادا ي شـشک  دوش ، رت  کـیدزن  شا  یلـصا  فادـها  هب  دور و  رتوـلج  بـالقنا  هزادـناره  .دـنیامن  لیدـبت  نپاژ  هیبـش  يروـشک  هب 

ياپ نآ  رد  دـننیبب و  هار  کی  ناونع  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  دـنناوت  یم  یناسک  .دـبای  یم  شهاـک  دارفا  نیا  رد  بـالقنا  اـب  یهارمه 
ياج هب  ات  دـنا  هدرک  تیونعم  ملاع  هجوتم  ار  دوخ  ناج  قفا  دوش و  لصو  یلعا  ملاـع  هب  دـیاب  نوداـم  ملاـع  دـندقتعم  هک  دـنراذگب 

: دنیوگب تقیقح ، زا  يرود  ياه  شسرپ  اه و  لدج  رد  ندنام 

رگ

باوج لاکشا و  لوغشم  موش 

ناگنشت

بآ داد  مناوت  یک  ار 

اب طابترا  قیرط  زا  ار  دوخ  هنـشت ي  ناج  مه  اذل  دـنا ، هدیـسر  ینامـسآ  قیاقح  اب  طابترا  ِتابث  هب  هک  تسا  یناسک  نخـس  قوف  رعش 
: راطع لوق  هب  .دنیامن  یم  يریگتسد  دنشاب  یم  تقیقح  لابند  هب  هک  ار  یناسک  مه  دننک و  یم  باریس  تقیقح 

وت

سرپم چیه  هن و  رد  هار  هب  ياپ 

دوخ

درک دیاب  نوچ  هک  تدیوگب  هار 

تبـسن هراومه  دنـسرب ، تقیقح  هب  ات  دننک  تکرح  هک  نآ  زا  شیپ  هک  ییاه  هیحور  یکی  میراد : هیحور  عون  ود  ام  رـضاح  لاح  رد 
.دنا تقیقح  اب  طابترا  هنشت ي  هک  ییاه  هیحور  رگید  دنیامن و  یم  ارچ  نوچ و  تقیقح  هب 
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هک يا  هیحور  ِسکعرب  .تسا  تقیقح  نتفریذـپن  تقیقح و  راـکنا  لدـج و  هیحور ي  يرگ ، شـسرپ  ناوـنع  تحت  یبرغ  هیحور ي 
لابند هب  نوچ  دوش  ور  هبور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  یتقو  هیحور  نیا  .تسا  یـسدق  قیاـقح  یلاـع و  دـصاقم  لاـبند 

: يولوم هتفگ ي  هب  .دریذپ  یم  ار  ترضح  شدوجو  مامت  اب  دیتسه  ربمایپ  امش  لیلد  هچ  هب  دیوگب  هک  نآ  ياج  هب  تسا ، تقیقح 

رد

تسا هزم  قح  زک  یتما  ره  لد 

يور

تسا هزجعم  ربمایپ  زاوآ  و 

ناتـساد رذوبا  .تفرگ  ار  تقیقح  دـندومرف ، ترـضح  نآ  هک  هملک  کی  اب  دـید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتقو  رذوبا 
راک ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ندرکادیپ  دوب  هدرک  داجیا  هکم  رد  نایفسوبا  هک  یناقفخ  رد  هرخألاب  .دراد  یبیجع 
زور دنچ  زا  سپ  هک  ار  رذوبا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دندنارذگ  یم  ار  دوخ  تلاسر  یفخم  نارود  مه  ترـضح  دوب و  یلکـشم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  وا  دنتسناوت  تمحز  اب  دندرک و  ادیپ  مارحلادجـسم  رانک  رد  دوب  هدربن  ییاج  هب  هار  وجتـسج ،

: دندومرف ترضح  یناوخ ؟ یم  هچ  هب  ار  مدرم  وت  دیسرپ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  یبن  ترـضح  زا  هملک  کی  رذوبا  .دنناسرب 
نارود رد  هک  یلاح  رد  .دش  ناملـسم  تحار  دشاب ، دناوت  یمن  نیا  زج  تقیقح  دش  هجوتم  رذوبا  .تسا  یتسه  قلاخ  هک  دـیحوت ، هب 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  هملک ، کی  اب  اج  نیا  اما  تشاد ، هغدغد  همه  نآ  رافغ  ياه  تب  هب  نامیا  هب  تبـسن  شا  یناوج 
.فده یب  ياه  لدج  يرگ و  شسرپ  لابند  هب  هن  دوب  تقیقح  لابند  هب  نوچ  تفریذپ ، ار  ملس  هلآ و 

نیا رد  هک  یناسک  يارب  هن  یلو  تسا  دنمشزرا  هداعلا  قوف  دنا  ینامسآ  قیاقح  اب  طابترا  لابند  هب  هک  یناسک  يارب  یمالسا  بالقنا 
بالقنا زا  ار  دوخ  هلصاف ي  دنریگب و  يداریا  کی  هک  دنا  نآ  لابند  هب  زور  ره  دنتسین و  يداو 
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بحاص ترـضح  روهظ  همدقم ي  بالقنا  نیا  دنکن  دنـسرپ  یم  زاب  تسا  نشور  همه  نیا  عوضوم  هک  نیا  اب  دننک ، رتدایز  یمالـسا 
هچ تـسا  ترـضح  نآ  روـهظ  همدـقم ي  هـک  یبـالقنا  رگم  دنـسرپ  یمن  دوـخ  زا  دـشابن ؟ فیرــشلا  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رمـالا 

یلو روهظ  هب  هار  نیرت  کیدزن  تسا ، تیالَو  اب  تیالِو  داحتا  شا  یلصا  تامکحم  هک  یبالقنا  ایآ  دشاب ؟ هتشاد  دیاب  یتایـصوصخ 
ار تیرـشب  ات  تسا  يدیدج  قفا  شیاشگ  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  درک ؟ ادیپ  ناوت  یم  يرت  کیدزن  هار  و  تسین ، هللا 

؟ دنادرگرب دوخ  یهلا  دهع  هب 

بالقنا اب  تفلاخم  يارب  مه  یلیلد  چیه  رگا  دنسانش  یمن  تیمسر  هب  ار  برغ  َملاع  زج  یَملاع  هک  ییاه  نآ  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 
نید تقیقح  ققحت  یمالسا و  بالقنا  دنراد  قلعت  نآ  هب  هک  یملاع  رد  اریز  دوش ، یمن  مک  يزیچ  اه  نآ  ینمشد  زا  دنـشاب  هتـشادن 

گنهرف رکف و  نآ  عبات  مه  اه  شوه  اه و  شوگ  دـشاب ، مکحم  برغ  هب  اه  هورگ  صاخـشا و  یگتـسب  ياهدـیق  رگا  .درادـن  ییاج 
.دنمهف یمن  يزیچ  یمالسا  بالقنا  زا  تسا و 

ناهنپ يا  هلیح  مسینردم ؛ تسُپ 

تنـس و ندرک  عمج  اـب  و  نردـم » ْتسپ   » ناونع تحت  دراد  یعـس  دوخ  ياـه  یماـکان  اـب  ییور  هبور  زا  سپ  هتینردـم  گـنهرف  - 8
گنهرف نآ  طسوت  هدروخاو  هدش و  چوپ  ناناوج  ون ، یـشور  اب  سکیرتام ، ياه  ملیف  رتاپ و  يره  لثم  ییاه  ناتـساد  اب  و  مسینردم ،

هبوت ي نامه  نیا  دبای و  همادا  هراّما  سفن  تیروحم  اب  يروحم  ناسنا  نامه  زاب  درادهگن و  لوغـشم  یبرغ  تابـسانم  رد  نانچمه  ار 
مسا هب  زاب  تسا ، اه  شوم  راکش  زا  هبرگ 
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دهاوخ رـشب  یگدـنز  زیر  همانرب  نید ، ياج  هب  هک  تسا  یبرجت  ملع  زاب  تسا و  لصا  اه  همانرب  رد  ترخآ  یـشومارف  ایند ، یناداـبآ 
.دوب

نآ هلمج  زا  دراد ، یناوارف  ياه  هلیح  دوخ  يارب  ناطیـش  لثم  تسا و  یناطیـش  حور  شا ، يراکایر  تهج  هب  هتینردـم  گنهرف  حور 
رد ندروخ  تسکش  زا  سپ  هک  هتینردم  ياه  هلیح  زا  یکی  .درب  یم  منهج  هب  يزاب  سدقم  اب  ار  دارفا  تاقوا  یهاگ  هک  نیا  اه  هلیح 

چیه هک  مسینردـم  یلبق  ياـهاعدا  زا  مسینردـم  تسپ  .تسا  مسینردـم  تُسپ  يروئت  دروآ  هنحـص  هب  شا ، یمهدـجه  نرق  ِفادـها 
تیوـنعم مـه  نآ  تیوـنعم -  مسینردـم ، فادـها  هـب  نداد  تلاـصا  نـیع  رد  هدرک و  لودـع  دوـب  هدرکن  زاـب  تیوـنعم  يارب  ییاـج 

بیغ نامسآ و  ناسنا ، یگدنز  روحم  دهد و  رییغت  ار  مسیناموا  ای  ناسنا  تیروحم  هک  نآ  نودب  یلو  هدروآ ، نادیم  هب  ار  رالوکس -
.دشاب داعم  و 

اب تسا و  ایند  شا  یلـصا  درکیور  هک  یبهذم  یلو  دراد  بهذم  هب  شیارگ  ًارهاظ  هک  هدـمآ  نادـیم  هب  هتینردـم  زا  يا  هرهچ  هزورما 
ملیف زا  يرایـسب  .ءاـیبنا  بتکم  هب  تشگرب  مسینردـم و  هب  ندرک  تشپ  هشیدـنا ي  اـب  هن  دور و  یم  ولج  مسینردـم  تسپ  هشیدـنا ي 

ار ینید  .تسا  هدـش  هتخاس  مسینردـم  تسپ  ریثأت  تحت  دنتـسه  یبهذـم  مه  رهاظ  هب  دراذـگ و  یم  شیاـمن  هب  نویزیولت  هک  ییاـه 
يا هدنسیون  لوق  هب  .دیئامنن  ادیپ  هار  مه  یتقیقح  چیه  هب  دیوشن و  یقیقح  نید  ألخ  هجوتم ي  ناتناج  رد  امش  هک  دننک  یم  داهنشیپ 
دینک رکف  هک  نیا  هن  تسا  ینویزیولت  مالـسا  دـهد  یم  هئارا  اـه  ملیف  عوـن  نیا  اـب  نوـیزیولت  هک  یمالـسا  نیا  « ؛ تـالجم زا  یکی  رد 
دینیب یم  دارفا  زا  یضعب  رد  ًاضعب  امش  هک  تسا  نیمه  ینویزیولت  مالسا  دننک .» یم  قرف  مه  اب  ود  نیا  تسا  هدش  یمالسا  نویزیولت 

لوبق ار  باجح  مه  دناوخ  یم  زامن  مه  مناخ  هک 
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تسا ادخ  مکح  نوچ  هن  دنا ، هداد  حرـش  شیارب  هنوگ  نیا  ناسانـشناور  دناوخ و  یم  یناور  هیلخت ي  ناونع  هب  ار  زامن  نوچ  درادن ،
تنـس و بیکرت  ینعی  نیا  .دـنک  تیاعر  تسا  ادـخ  مکح  هک  نآ  تهج  هب  مه  ار  باجح  دـشاب  هتـشاد  هفیظو  ات  دـهد ، ماجنا  دـیاب 

.تسا ادج  اه  هار  نیا  زا  ناشهار  دنسانش  یم  ار  یمالسا  بالقنا  تقیقح  هک  ییاه  نآ  یلو  .مسینردم 

زا ار  دارفا  نیا  هک  تسا  يروط  بالقنا  یـسدق  تاذ  دـنا ، هدـمآ  یمالـسا  بالقنا  رانک  رد  مه  یتهج  زا  رگا  راد  نید  ياهرالوکس 
تمایق تیروحم  ياج  هب  ایند -  تیروحم  اب  ار  هتینردم  تاملظ  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  هب  یمالـسا  بالقنا  رون  .دنک  یم  رود  دوخ 
بالقنا باجح  دـنهاوخن  ای  دـنهاوخب  اهنیا  .دـسر  یمن  دـنروایب ، هنحـص  هب  یبرجت  ملع  شـشوپ  تحت  ار  هراما  سفن  تیمکاح  و  - 

عمج ای  مسینردـم و  تسپ  لثم  ییاه  يدـنب  میـسقت  رد  هک  تسا  يرگید  درکیور  یمالـسا  بـالقنا  درکیور  اریز  .دنتـسه  یمالـسا 
نایرج نآ  رد  مسیرالوکـس  تسا و  یبرغ  حور  مکاح ، حور  اـه  يدـنب  میـسقت  نیا  ماـمت  رد  نوچ  دـجنگ ، یمن  مسینردـم  تنس و 

زا جیردت  هب  نآ  ِتقیقح  دنک و  روبع  یلک  هب  مسینردم  زا  دـهاوخ  یم  هک  تسا  يا  هزات  قفا  شیاشگ  لماع  یمالـسا  بالقنا  .دراد 
درگن یم  یمالـسا  بالقنا  هب  يروحم  ناسنا  ینیبدوخ و  باجح  تشپ  زا  هدزرالوکـس  هاگن  برغ و  نوچ  دیآ و  یم  رهاظ  هب  نطاب 

.درب یمن  یپ  بالقنا  تمظع  تقیقح و  هب  زگره 

یمالسا بالقنا  زا  برغ  تلفغ  ياه  هشیر 

ناسنا ترطف  يریگ  تهج  زا  هن  دسانش و  یم  ار  ملاع  رد  يراج  ياه  تنس  هن  مسیرالوکـس  رب  ینتبم  ندمت  میدش  هجوتم  یتقو  - 9
، دراد یهاگآ  اه 
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هک تسا  تروص  نیا  رد  .دوش و  یم  ور  هبور  نارحب  اب  شفادـها  هب  یباـی  تسد  جوا  رد  هتینردـم  گـنهرف  ارچ  دوش  یم  صخـشم 
یبالقنا تسا ، یمالسا  بالقنا  ِنآ  زا  هدنیآ  مییوگ  یم  ارچ  هک  نیا  ددرگ و  یم  نشور  یبوخ  هب  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج 
.دنریگ رارق  حیحص  ریسم  رد  دنبای و  تیوه  ینادحَو  ماظن  رد  اه  ترثک  ات  ددرگ  يراج  ترثک  ملاع  رب  دحأ  مکح  دهاوخ  یم  هک 

یم راـتفرگ  نآ  رد  مه  ناـمدوخ  تسا  نارحب  رد  ارچ  هک  میمهفن  رگا  یلو  تسین  یثـحب  تسا  نارحب  رد  هتینردـم  زورما  هک  نیا  رد 
.میوش

ره دشاب  لفاغ  زین  نآ  یناحور  داعبا  ناسنا و  تقیقح  زا  رگید  فرط  زا  دسانشن و  ار  ملاع  رد  يراج  نَنُس  فرط  کی  زا  یـسک  رگا 
هنحـص هب  دهد ، ماجنا  تساوخ  یم  هک  ار  ییاه  همانرب  همه ي  رهاظ  هب  هک  یماگنه  دوب و  دـهاوخ  هجیتن  یب  دزیر  یم  هک  يا  همانرب 

ملاع و هیهلا ي  ننُس  هب  تبـسن  اریز  ددرگ ، یم  ور  هبور  اه  نارحب  عاونا  اب  دوش و  یم  عورـش  شطوقـس  تفر ، الاب  رهاظ  رد  دروآ و 
.دوب دهاوخن  یتسه  ماظن  رد  یمالسا  بالقنا  هاگیاج  هجوتم ي  زگره  یهاگن  نینچ  درب ، یم  رس  هب  لهج  رد  ناسنا  هیهلا ي  ترطف 

یبوخ هب  یمالـسا  بالقنا  هاگیاج  دنام ، ماکان  تساوخ  یم  هچنآ  هب  تبـسن  دش و  ادیپ  نارحب  یبرغ  ندـمت  رد  ارچ  میدـیمهف  یتقو 
زا هک  تسین  یلایخ  يوزرآ  کـی  نیا  .تسا  یمالـسا  بـالقنا  ِِِنآ  زا  هدـنیآ  مییوگ  یم  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  دوش و  یم  نشور 

خیراـت ریـس  زا  میتسه و  ملاـع  رد  يراـج  ننـس  هجوتم  میـسانش و  یم  ار  دوجوم  ِناـهج  عضو  یتقو  هکلب  میـشاب  هدروآرد  ناـمدوخ 
ترثک ملاع  رب  دحَا  مکح  هک  تسا  نآ  شتامکحم  هک  یبالقنا  .دـش  میهاوخ  یمالـسا  بالقنا  يراد  هدـنیآ  هجوتم  میراد ، یهاگآ 

يراج
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.دنریگ رارق  حیحص  ریسم  رد  دنبای و  تیوه  ینادحو  ماظن  رد  اه  ترثک  ات  ددرگ ،

یتیوه یب  هشیر ي 

، تدـحو ماظن  رد  هک  نیا  رگم  دـنا  تیوه  یب  دوخ  يدوخ  هب  هشیمه  اه  ترثک  دنـشاب  هجوتم  نازیزع  هک  تسا  یقیقد  هتکن ي  نیا 
تیـصخش رد  هک  یمظن  دـنا و  هدـش  دجـسم  هک  تسا  نیا  هب  ناش  تیـصخش  هک  دجـسم  نیا  ياهرجآ  لـثم  دـننک  فیرعت  ار  دوخ 

نآ هب  امـش  هک  مه  یتقو  نامه  درادن ، ینعم  نامتخاس  ياهنم  رجآ  هنرگو  تسا  هدرک  راد  ینعم  ار  اهرجآ  تسه ، دجـسم  ینادـحو 
نونکا مه  هک  تسد ، ياه  لولـس  لثم  ای  .دنراد  نامتخاس  رد  اه  نآ  هک  تسا  یهاگیاج  رابتعا  هب  دـینک  یم  هاگن  رجآ  ناونع  هب  اه 

مه ینعی  تسا ، دوجوم  ندب  زا  يوضع  ناونع  هب  تسد  دنا و  دوجوم  تسد  ناونع  هب  زین  اه  تشگنا  دنادوجوم و  تشگنا  ناونع  هب 
يزیچ رگید  دوش ، ادج  ماظن  نیا  مامت  زا  لولس  نیا  رگا  لاح  دنا ، هدرک  ادیپ  تیوه  ندب  مان  هب  یماظن  رد  تسد  ياه  لولـس  نونکا 

ریز اه  ترثک  رگا  هشیمه  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  ینعم  تسا  نیا  .تسا  هدرک  ادیپ  ینعم  ندب  اب  هطبار  رد  مه  شندوب  لولس  تسین ،
همه ي رد  اه  ناسنا  ات  تسا و  دحَا  ترضح  طقف  یقیقح  تدحو  فرط ، نآ  زا  دننک و  یم  ادیپ  تیوه  دنریگ  رارق  تدحو  ششوپ 

دحَا ترـضح  مکح  تحت  ار  رـشب  تابـسانم  طابـضنا و  مامت  نید  .دنرادن  یتیوه  چیه  دنریگن  رارق  دحَا  مکح  تحت  دوخ  تاکرح 
هدز برغ  ناهج  زورما  دینیب  یم  امش  هک  نیا  .دنک  ادیپ  ینعم  وا  لامعا  ریاس  ندرک و  جاودزا  ندروخ و  اذغ  ات  درب  یم 
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تسا هدرک  مگ  تیدحَا  ترضح  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  یقیقح  هاگیاج  نوچ  دهد ، یم  شرازآ  یگدرسفا  دراد و  یتیوه  یب  ساسحا 
رد اه  ترثک  ات  دنریگ  ياج  تدـحو  شـشوپ  ریز  رد  اه  ترثک  هک  نیا  نآ  و  دراد ، شیپ  رد  دوخ  ندرکادـیپ  يارب  هار  کی  طقف  و 
ره دریگب و  هدهع  هب  ار  راک  نیا  دناوت  یمن  رالوکـس  ندمت  زگره  .دـنریگب و  رارق  حیحـص  ریـسم  رد  دـنبای و  تیوه  ینادـحو  ماظن 

تلع تسا و  مدرم  یتـیوه  یب  ندرک  رت  قـیمع  شا  هجیتـن  دـهد  ماـجنا  مسینردـم  تنـس و  نـیب  طاـبترا  ناوـنع  تـحت  مـه  یـشالت 
.تسا یهلا  ننس  هب  نآ  درکیور  تسا و  هتینردم  نایرج  لباقم  ًاقیقد  هک  تسا  نیا  تهج  هب  یمالسا  بالقنا  هب  ام  يراودیما 

زا ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ماما  ادخ و  لوسر  ادخ و  مکح  هک  تسا  نیا  اهقف  هفیظو ي  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تبیغ  نارود  رد 
يانبم رب  یمالـسا  بالقنا  دنیامن و  یم  فشک  ار  مدآ  ملاع و  دـعاوق  نید  عبانم  زا  ًالمع  نید  ياهقف  ینعی  .دـننک  فشک  نید  عبانم 

ملاع و ننـس  هب  دیاب  ای  میرادن ، هک  مه  یموس  ّقش  .دور  یم  ولج  خـیرات  رد  تسا و  زوریپ  ًامتح  اذـل  دور و  یم  ولج  يدـعاوق  نینچ 
هک تسا  ینارحب  نآ  لصاح  هک  درک  یگدنز  دروآ  یم  رد  شدوخ  زا  رـشب  هک  ییاهدادرارق  اب  دـیاب  ای  تشاد و  رظن  یناسنا  ترطف 

.دش لفاغ  دیابن  هتکن  نیا  زا  هدروآ  هچ  دوخ  اب  یمالسا  بالقنا  مینادب  هک  نآ  يارب  .تسا و  هدمآ  راتفرگ  نادب  مسینردم 

یمالسا ندمت  روهظ  هعیلط ي 

یط زین  ریسم  نیا  زا  یلحارم  .تسا  عیشت  رظنم  رد  یمالسا  ندمت  تخرد  ِندیلاب  هدامآ ي  رضاح  لاح  رد  یخیرات  طیارش  ِرتسب  - 10
یلو هدش 
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هب تبسن  ًایناث ؛ .دسانشب  یبوخ  هب  ار  هدش  یط  ياه  لزنم  ًالوا ؛ دیاب  زورما  لسن  دوش و  یط  دیاب  هک  تسا  هدنام  نآ  زا  یمهم  لحارم 
.دتفین ریخأت  هب  یمالسا  ندمت  روهظ  ددرگن و  طلغ  ینیزگیاج  راتفرگ  ات  دشاب  هتشاد  لماک  یهاگآ  هدنیآ  لزانم 

یط هللادمحب  وگ » باوج  حرط  کی  ناونع  هب  نآ  تیبثت  یمالسا و  بالقنا  ققحت   » يوس هب  یمالسا » بالقنا  يروئت  نیودت   » زا ریس 
هلحرم ي هب  ات  هدش ، عورش  زین  نیا  هک  تسا  یمالسا » تلود   » ققحت یمالسا ، ندمت  هب  ندیـسر  ِریـسم  ِمود  هلحرم ي  و  تسا ، هدش 

.ددرگ (1) مهارف  عیشت  رظنم  رد  یمالسا » ندمت   » روهظ هعیلط ي  میسرب و  تسا  یمالسا » روشک   » ققحت هک  نآ  موس 

.دشاب انعم  ملاع  اب  ناسنا  هطبار ي  رکذتم  یکینکت ، یگنهرف و  تابسانم  مامت  طیارش  نآ  رد  عقاو  هب  هک  یطیارش 

یگتـسب يدایز  تقد  هب  نیا  تسا و  هدش  یط  یمالـسا  بالقنا  هب  ندیـسر  ياتـسار  رد  هک  دشاب  ییاه  لزنم  هجوتم  دیاب  زورما  لسن 
یقارشا راونا  دنور  رد  دهاوخب  رگا  دنتسه و  طیارش  نیا  رد  الاح  هک  دنا  هدوب  یطیارـش  هچ  رد  تلم  روشک و  دناد  یمن  نوچ  دراد ،

ناونع هب  دوش -  نخـس  مه  ماما  بلق  اب  دهاوخب  دریگب و  رارق  هدرک  یلجت  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  بلق  رب  هک 
زاس و هچ  اب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  دـنادب  دـیاب  دـنک - ضوع  ار  خـیرات  ات  هتفاـی  یلجت  نآ  رب  یهلا  قارـشإ  هک  یبلق 

شیپ ياه  لزنم  راک  زاس و  نامه  اب  دناوتب  ات  دومن  يربهر  ار  تلم  هنوگچ  دناسر و  يزوریپ  هب  ار  یمالسا  بالقنا  يراک 
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بالقنا نیا  یلـصا  فادـها  دـنادب  دـشاب و  هتـشاد  لماک  یهاگآ  هدـنیآ  لزانم  هب  تبـسن  یتسیاب  ًاـیناث ؛ .دـنک  یط  زین  ار  دوخ  يور 
هک  - یمالـسا ندـمت  روهظ  هجیتـن  رد  دوش و  یم  طـلغ  ياـه  ینیزگیاـج  راـتفرگ  هنرگو  تسا  اـجک  هب  نآ  یلـصا  عوجر  تسیچ و 

ثحب ناـشیاه  سرد  رد  فجن  رد  لاس 1347  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  .دـتفا  یم  ریخأـت  هب  یقارـشإ - تسا  یندـمت 
هب نآ ، تیبثت  یمالـسا و  بالقنا  ققحت  يوس  هب  تکرح  یمالـسا ، بـالقنا  يروئت  نیودـت  زا  سپ  دـندرک و  حرطم  ار  هیقف  تیـالو 

ققحت هتبلا  هک  دهد ، رارق  باطخ  دروم  زین  ار  اه  ناسنا  ینطاب  داعبا  دهاوخ  یم  هک  یحرط  دش ، عورـش  وگ  باوج  حرط  کی  ناونع 
هب ندیـسر  تهج  موس  هلحرم ي  .تسا  يا  هلحرم  نینچ  لـصاح  تداهـش  گـنهرف  روهظ  تسا و  هدـش  یط  هللادـمحب  زین  حرط  نآ 

تسا یطیارش  یمالسا  تلود  .تسه  نآلا  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  يزیچ  یمالـسا  تلود  .تسا  یمالـسا  تلود  ققحت  یمالـسا ، ندمت 
مدآ ملاع و  هب  اه  هاگن  دنشاب و  هتشاد  یهلا  درکیور  یگمه  يداصتقا  یسایس - یعامتجا - روما  رد  اه  همانرب  ماظن و  نارازگراک  هک 

یمالـسا تلود  مدق  نیلوا  دریگب  لکـش  تیونعم  هب  رظن  اب  هک  یتلادـع  .دوش  يزیر  همانرب  ساسا  نآ  رب  دـشاب و  درکیور  نآ  قباطم 
هب یلو  تیونعم ، هب  هن  دراد و  رظن  تلادـع  هب  هن  هک  میتسه  هدزرالوکـس  يداصتقا  راـتفرگ  اـم  رـضاح  لاـح  رد  هک  یلاـح  رد  تسا 
داد ناشن  هتشذگ  هبرجت ي  دنک و  یمن  فرصنم  شا  یلصا  درکیور  زا  ار  نآ  یعنام  چیه  هک  تسا  يروط  بالقنا  تاذ  یهلا  فطل 

شور هب  هعـسوت  اب  دهد  یمن  هزاجا  دراد و  یمرب  دوخ  هار  ولج  زا  ار  نآ  بالقنا  تاذ  دـشابن  تیونعم  تلادـع و  رکف  هب  یتلود  رگا 
.دور باجح  رد  بالقنا  یلصا  فادها  یبرغ 
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بالقنا هک  درادـن  کش  ایند  دـنارذگب ، رـس  زا  ار  همه  هتـسناوت  هدـش و  داجیا  یمالـسا  بالقنا  يارب  هک  یعناوم  همه  نیا  اب  هزورما 
دیاب هک  تسا  یلزانم  زا  یکی  یمالـسا  تلود  ققحت  .تسا  هدـمآ  ولج  هب  اج  نیا  اـت  سپ  .دـنک  هرادا  ار  هعماـج  دـناوت  یم  یمالـسا 

راک همادا ي  نآ  رتسب  رد  دـناوت  یم  یتلود  هدـش  نشور  هک  هدـمآ  شیپ  اج  نآ  ات  یمالـسا  بالقنا  دوش و  راک  شندـمآدیدپ  يارب 
یبرغ شور  هب  هعسوت  تلادع ، ياج  هب  دننک  یم  یعس  اه  تلود  ایند  مامت  رد  ًامومع  .دشاب  تیونعم  تلادع و  شا  هغدغد  هک  دهد 
داـضت نارگن  هک  نآ  نودـب  دـشکب ، دارفا  خر  هب  ار  یکینکت  هعـسوت ي  یگدـنزاس ، مسا  هب  هک  تسا  قفوم  یتلود  دـننزب و  نماد  ار 

یمن دوخ  يارب  ار  يا  هدنیآ  نینچ  داد  ناشن  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  دشاب ، دوش  یم  رهاظ  هعـسوت  عون  نآ  رثا  رد  هک  یتاقبط 
دنتـسین ییاه  نایرج  دنراد ، دیکأت  یبرغ  شور  هب  یـسایس  تاحالـصا  ای  یبرغ و  شور  هب  هعـسوت  يور  رب  هک  ییاه  نایرج  .دریذپ 

اب تسین و  یمالسا  بالقنا  سنج  زا  تاحالصا  نآ  هعسوت و  نآ  نوچ  دنشاب ، هتشاد  يا  هدنیآ  یمالـسا  بالقنا  رتسب  رد  دنناوتب  هک 
لمحت ار  ییاه  باجح  نینچ  یمالسا  بالقنا  يدیحوت  حور  هک  ییاج  نآ  زا  دور و  یم  باجح  رد  یمالسا  بالقنا  اه  نآ  روضح 

یم نوریب  بالقنا  نتم  زا  ار  اه  نآ  عفادم  ياه  نایرج  دیامن و  یم  عفد  ار  تاحالصا  هعـسوت و  عون  نآ  تصرف  نیلوا  رد  دنک ، یمن 
دنتـسه و یگدز  برغ  زا  ییاه  هگر  راتفرگ  ییارگ  لوصا  مسا  هب  هک  دنک  یم  عفد  دوخ  زا  ار  ییاه  نایرج  هک  روط  نامه  .دزادـنا 

یمن یگدز  برغ  ياه  هگر  اما  دنتـسه  تیـالو  لـها  رهاـظ  هب  اـهارگ  لوصا  عون  نیا  دـننک ، روبع  یبرغ  ياـه  شزرا  زا  دنتـسناوتن 
تلادع و رتسب  رد  هک  دنزادنیب  یتلود  هب  رظن  دراذگ 
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ییاهوگلا هب  یئارجا  روما  رد  يدرف ، روما  رد  یعرش  تاروتسد  تیاعر  نیع  رد  دارفا  عون  نیا  .دراد  رظن  یمالـسا  ندمت  هب  تیونعم 
نیمه هب  .دـنوش  یم  یـسررب  رالوکـس  هاگن  اـب  مدآ  ملاـع و  نآ  رد  هک  ییوگلا  هداد ، رارق  تیرـشب  راـیتخا  رد  برغ  هک  دـنراد  رظن 
لوصا ناونع  اـی  ددـنبب  دوخ  هب  ار  بلط  حالـصا  ناونع  تلود  دـنک  یمن  قرفرگید  دوـب ، هدزرالوکـس  اـه  هورگ  هاـگن  یتـقو  تهج 

نیاربانب و  دنـسانش ، یمن  نآ ، یعقاو  ینعم  هب  ار  یمالـسا  ندـمت  دـنا و  هدرکن  روبع  مدآ  ملاـع و  هب  یبرغ  هاـگن  زا  نوچ  ار ، ییارگ 
هک تسا  ینارود  یمالسا  ندمت  زا  اه  نآ  روصت  .دنربب  ولج  شا  یقیقح  فادها  هب  ندیسر  ریسم  رد  ار  یمالسا  بالقنا  دنناوت  یمن 

مهیلع ربمایپ  تیبلا  لها  دـش و  یم  هرادا  نامز  نآ  ینانوی  ياه  يروئت  اب  یمالـسا  هعماج ي  تشاد و  تیمکاح  ناهج  رب  سابع  ینب 
لصا و هب  تلود  هک  دنک  یم  لمحت  هزادنا  نآ  ات  ار  یمالـسا  ماظن  رد  تالوحت  ییارگ ، لوصا  عون  نیا  .دـندوب  نیـشن  هناخ  مالـسلا 

ياتسار رد  تسا  ییاه  همانرب  یمالـسا  تلود  تامکحم  هک  یلاح  رد  .دنزن  تسد  هدزرالوکـس  يداصتقا  یـشزومآ و  ماظن  هندب ي 
لد دیاب  هکلب  دنشاب  نیدتم  نادرم  تلود  هک  تسین  یفاک  نیا  .تسا  دحتم  نآ  رد  تیالَو  تیالِو و  هک  یهاگن  هب  یبرغ  هاگن  لیدبت 

حور يایاقب  تهج  هب  رگا  دـمآ و  رد  هب  یبرغ  یگدـنز  يانگنت  زا  ناوتب  ات  دـنوش  یمالـسا  تیـالو  تقیقح  هجوتم  اـه  تهج  اـه و 
يدرکیور نینچ  هب  رظن  یمالـسا  بـالقنا  سنج  نوچ  دور ، باـجح  رد  تیـالَو  تیـالِو و  داـحتا  درکیور  اـه ، هورگ  یگدز  برغ 

یمالـسا روشک  ققحت  هنیمز ي  یمالـسا ، تلود  ققحت  زا  سپ  ات  دـیآ  یم  هنحـص  هب  دـنز و  یم  بقع  ار  اه  باـجح  هراـبود  دراد ،
.تسا یگرزب  رایسب  مدق  نیا  هک  ددرگ  مهارف 
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یمالسا تلود  تیصوصخ 

رد .دندرگب  یمالسا  ندمت  هداعلا ي  قوف  جیاتن  هجوتم  دوخ  تریصب  اب  دننک و  رکف  یهلا  مدرم  مومع  هک  نیا  ینعی  یمالـسا  روشک 
هک یناسک  هفیظو ي  دـننک ، رکف  یهلا  يداصتقا ، یعاـمتجا و  يدرف و  روما  رد  مدرم  همه ي  هک  میتسین  يا  هلحرم  رد  رـضاح  لاـح 

بالقنا یلـصا  ياهورین  رـضاح  لاح  رد  .دننک  يزیر  همانرب  اتـسار  نآ  رد  هک  تسا  نآ  دنـسانش  یم  ار  یمالـسا  ماظن  هدنیآ ي  قفا 
نإ ار  یمالسا  تلود  ات  دنراد  ار  نآ  هغدغد ي  دنـشیدنا ، یم  بالقنا  تقیقح  هب  تورث ، تردق و  ياه  هتـسه  ءاروام  هک  یمالـسا ،

هتفرگ یلخاد  عناوم  زا  دش ، دهاوخ  ور  هبور  عناوم  عاونا  اب  نوچ  تسا ، یقیقد  رایسب  هلحرم ي  هلحرم  نیا  دننک و  يزیر  هیاپ  هللا  ءاش 
تسد رد  تسد  یجراخ  یلخاد و  ِفلاخم  ياه  هورگ  یمالـسا  تلود  داجیا  اب  هلباقم  رد  دوش  یم  هدهاشم  اذل  و  یجراخ ، عناوم  ات 
یگدز برغ  رتسب  هب  یمالـسا  بالقنا  ندنادرگرب  يارب  برغ  ياه  هشقن  همه ي  یمالـسا  تلود  داجیا  اب  نوچ  دنهد ، یم  رگیدمه 

.دننک یم  یتیوه  یب  ساسحا  یلخاد  هدز ي  برغ  ياه  نایرج  دوش و  یم  یثنخ 

رد داصتقا ، نویزیولت و  هناخ و  شرورپ و  شزومآ و  ات  هتفرگ  دـنزرف  تیبرت  زا  یگدـنز ، تابـسانم  ماـمت  یمالـسا  روشک  داـجیا  اـب 
مه هک  دوب ، هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  رکفت  نآ  ینیع  هنوـمن ي  هک  دـنریگ  یم  رارق  یـسدق  رکفت  زا  ییاـضف 

تسا و فراع  مه  تسا ، فوسلیف  مه  تسا ، رعاش  مه  تشاد ، سدق  ملاع  هب  رظن  شرنه  مه  دوب و  یسدق  تسایـس  کی  شتـسایس 
هک دروآ  یم  نایم  هب  مدآ  ملاع و  زا  یفیرعت  یمالـسا  روشک  .دهد  ماجنا  زین  ار  تابحتـسم  دراد  یعـس  هک  دـبعتم  ناملـسم  کی  مه 

هنومن ي اه  ناسنا  همه ي 
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رانک رد  ار  تیصخش  نآ  هب  ندیسر  رتسب  دنناد و  یم  هیلع » ياعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  نوچ  یتیـصخش  ار  دوخ  ینامرآ 
تـسد دـندوب ، نآ  هنومن ي  هیلع » ياعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  هک  یتیعماج  نانچنآ  هب  دـنناوتب  ات  دـننک ، یم  هدامآ  دوخ 

دنریگ رارق  تیعماج  رد  اه  ناسنا  هک  وحن  نآ  هب  يرادنید  طیارش  تسا ، مهارف  يّدح  ات  يرادنید  طیارش  رگا  رضاح  لاح  رد  .دنبای 
رنه و قشع و  لها  دشاب ، نیدتم  دـهاوخ  یم  هک  سک  نآ  تسین ، مهارف  دـنهد  قوس  یهلا  فادـها  يوس  هب  ار  دوخ  داعبا  همه ي  و 

هدـنیآ رد  ام  .دـشاب  یمن  تعیرـش  ماکحا  تیاعر  تیدوبع و  لها  تسا ، ییابیز  رنه و  قشع و  لها  هک  مه  سک  نآ  تسین ، ییابیز 
رت یلاعتم  رایسب  نامدوجوم  عضو  هب  تبسن  هک  میریگ  یم  رارق  نآ  رد  میوش و  یم  انـشآ  ینید  یگدنز  زا  یعون  اب  ًامتح  بالقنا  ي 
یم فقوتم  اـه  نآ  دوجو  هب  لالدتـسا  ّدـح  رد  تیونعم ، سدـق و  ملاـع  هب  داـمتعا  رد  یتح  هک  میتسه  یطیارـش  رد  ًـالعف  اـم  .تسا 

لالدتـسا تسا  بلاج  .دشاب  هدش  يزیر  همانرب  ام  یـشزومآ  ماظن  رد  ملاوع  نآ  اب  اه  بلق  طابترا  ياهراک  هار  هک  نآ  نودب  میـشاب ،
.میتسه تلفغ  رد  تسا  اه  بلق  رب  دـیحوت  رون  یلجت  هک  یعقاو  یـسانشادخ  زا  میناد و  یم  یـسانشادخ  ار  ادـخ  دوجو  تابثا  ياـه 

(1)

هچ یمالـسا  ندـمت  میوش  هجوتم  رگا  هتـشگ و  مهارف  عیـشت ، رظنم  رد  یمالـسا  ندـمت  روهظ  هعیلط ي  یمالـسا ، بالقنا  عورـش  اـب 
ار هچنآ  ات  میریگ  یم  راک  هب  نآ  ققحت  ياتسار  رد  ار  دوخ  ِزور  بش و  هناراودیما  دراد  ییانعم 

64 ص :

تیلاعف هک  هاگ  نآ   » باتک و  ینید » ياهرواب  نتفای  تیلعف  یگنوگچ   » باتک هب  یسدق  قیاقح  اب  طابترا  ياهراک  هار  هراب ي  رد  - 1
.دییامرف عوجر  فلؤم  نیمه  زا  دوش » یم  چوپ  یگنهرف  ياه 
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رکذـتم یکینکت ، یگنهرف و  تابـسانم  مامت  هک  یطیارـش  .دوش  ور  هبور  نآ  اـب  نوریب  رد  دـبلط ، یم  دوخ  نورد  رد  یناـسنا  ترطف 
، تسا مهارف  رـشب  يدام  روما  رد  يونعم  لماوع  ریثأت  ِطیارـش  هک  يردقنآ  طیارـش  نآ  رد  .دوب  دـهاوخ  انعم  ملاع  اب  ناسنا  هطبار ي 

(1) .تسا مهارف  رتمک  اه  ناسنا  يدام  روما  رب  يدام  لماوع  ریثأت 

اه مشچ  اذل  دنک و  یم  یگدنز  تیونعم  ملاع  اب  رتشیب  تیرشب  دسر و  یم  لقاّدح  هب  هدام  ملاع  هب  رظن  یمالـسا  ندمت  رد  ور  نیا  زا 
رتسب رد  دنناوت  یم  یناسک  اهنت  .دننادرگ  یمنرب  يور  نیمز  رد  یگدنز  زا  هک  نیا  نیع  رد  دندرگ ، یمرب  یبرغ  کینکت  زا  اه  لد  و 

برغ زا  یمالسا  بالقنا 

65 ص :

روـضح هب  ارمالـسلا  هیلع  یلع  اـت  تشاد  لیـسگ  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  رذوـبا » - » 1
متشگزاب و .دادن  یخساپ  مدناوخ ، هناخ  زا  نوریب  هب  ار  وا  .متفر  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هناخ  هب  روظنم  نیا  هب  .مناوخب  شترـضح 
درگ و زاب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .متشاد  میدقت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ضرع  هب  ار  نایرج 
رد مدرک ، توعد  هناخ  زا  جراخ  هب  ار  وا  متفر و  ترـضح  نآ  هناخ  هب  مّود ، راب  يارب  .ناوخب  نم  يوس  هب  تسا  هناخ  رد  هک  ار  یلع 

دوخ راک  هب  ایسآ  مدید  مدرک  هاگن  رد  فاکـش  زا  .دیـسر  مشوگ  هب  دوب ، لوغـشم  ندرکدرآ  هب  هک  یتسد  يایـسآ  يادص  لاح  نیا 
لامک اب  داد و  ارم  خساپ  ناشیا  مدرک و  ادص  ار  مالسلا  هیلع  یلع  عقوم ، نیمه  رد  .دهد  یمن  تکرح  ار  نآ  یـسک  تسا و  لوغـشم 

اب مالسلا  هیلع  یلع  .دناوخ  یم  شیوخ  يوس  هب  ار  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متفگ : .دمآ  نوریب  هناخ  زا  یئورشوخ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هب  نم  شکرابم ، روضح  هب  دورو  زا  سپ  .تفاتـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  روضح  هب  تعرس 

ربـمغیپ ماـگنه  نیا  رد  .تسیرگن  یم  نم  يوس  هب  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متـسیرگن و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نم بیجع  هّللا  لوسر  اـی  : » تلقف يا ؟ هدـید  هچ  شیوخ  تیرومأـم  ماـجنا  نمـض  رد  رذاـبا ! يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هناخ ي رد  مدوب ؛ هدیدن  نونکات  هک  يروآ  تفگـش  راک  : متفگ یحری » دحأ  اهعم  سیل  ّیلع و  تیب  یف  نحطت  یحر  تیأر  بجعلا ،
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهد ! یمن  تکرح  ار  نآ  یـسک  یلو  دنک  یم  تکرح  بایـسآ  هک  مدید  مالـسلا  هیلع  یلع 
یلص دّمحم  لآ  ات  هتـشاد  فظوم  ار  ناشیا  دندرگ  یم  ناهج  درگ  هکدنتـسه  یناگتـشرف  یلاعت  يادخ  يارب  انامه  رذابا ! يا  دومرف :

ص ج 2 ، تنس ، لها  هناگشش  حاحص  رد  مالـسلا  مهیلع  نت  جنپ  لئاضف  يدعاس ، رقاب  دمحم  « ) دننک يرای  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
(370
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هب برغ ، زا  روبع  مسا  هب  هنرگو  دنسانشب ، ار  نآ  دنشاب و  یمالسا  ندمت  ینعی  یمالسا ، بالقنا  یلصا  دصقم  هجوتم  هک  دننک  روبع 
.دننک یم  عوجر  برغ 

رشب روما  رب  يونعم  ریبادت  قارشا  یمالسا و  بالقنا 

دوخ روما  رب  ار  تیونعم  ملاع  ریبدت  یگدامآ  هعماج  یمالسا  ندمت  رد  هک  نیا  یبرغ و  ندمت  اب  یمالـسا  ندمت  توافت  ياتـسار  رد 
هجوت یکینورتکلا  ياه  هاگتـسد  طسوت  ندـب  هرادا ي  توافت  اب  درجم  حور  طـسوت  ناـسنا  ندـب  ریبدـت  تواـفت  هب  دـنک ، یم  مهارف 

ياه هاگتـسد  هک  یتقو  اب  دراد  یتوافت  هچ  دوش  یم  ریبدت  ناسنا  درجم  سفن  طسوت  ملاس  هیلک ي  کی  یتقو  دـینک  تقد  .دـیئامرفب 
.دنریگ هدهع  هب  هیلک  ندرکزیلاید  رد  ار  سفن  لمع  دنهاوخ  یم  یکینورتکلا 

تسا مهارف  یبولطم  وحن  هب  رشب  يدام  روما  رد  يونعم  لماوع  ریثأت  ِطیارش  هک  دریگ  یم  رارق  یطیارش  رد  هعماج  یمالسا  ندمت  رد 
نَِکلَو ِضْرَـألاَو  ءاَـمَّسلا  َنِّم  ٍتاَـکََرب  مِْهیَلَع  اَـنْحَتََفل  ْاوَقَّتاَو  ْاُونَمآ  يَرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْولَو  : » هک دـهد  یم  هدـعو  اتـسار  نیمه  رد  نآرق  و 

نیمز نامسآ و  زا  یتاکرب  اعطق  دندوب  هدییارگ  اوقت  هب  هدروآ و  نامیا  اهرهش  مدرم  رگا  (1) و  ؛» َنُوبِسْکَی ْاُوناَک  اَِمب  مُهاَنْذَخَأَف  ْاُوبَّذَک 
.میتفرگ ار  اه  نآ  دندرک  هچنآ  رفیک  هب  سپ  دندرک  بیذکت  یلو  میدوشگ ، یم  ناشیارب 

66 ص :

هیآ ي 96. فارعا ، هروس ي  - 1
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دوش نشور  ات  دش  دازآ  هتینردم  یـسدق  دض  يّدام و  گنهرف  باجح  زا  ادتبا  دـیاب  يدام  روما  رد  يونعم  لماوع  شقن  عوضوم  رد 
(1) .تسا هدش  دراو  تیرشب  هب  یکلهم  ياه  تراسخ  هچ  گنهرف  نآ  قیرط  زا 

نآ تیساسح  برغ و  زا  روبع  هلحرم ي 

نیرت یلاع  هب  درک ، یط  طیرفت  طارفا و  نودـب  تسرد و  ار  یمالـسا  ندـمت  هب  برغ  گـنهرف  زا  راذـگ  نارود  ناوتب  هچناـنچ  - 11
.تفای میهاوخ  تسد  یمالسا  بالقنا  ینامرآ  هطقن ي 

ار برغ  کینکت  هتفرگرارق و  تلفغ  دروم  یبهذـم  لفاحم  رد  ًاتدـمع  هک  يزیچ  دوش -  هتخانـش  یتسرد  هب  برغ  دـیاب  ادـتبا  يرآ !
(2) .دنامن لفاغ  یمالسا  بالقنا  یلصا  فده  زا  دیاب  سپس  دنناد - یم  نآ  یگنهرف  ياه  طاطحنا  زا  يادج 

قیرط زا  نیا  دوش و  طبترم  تیونعم  ِنامسآ  اب  ینیمز  یگدنز  یناهج ، تموکح  داجیا  اب  هک  تسا  نآ  یمالسا  بالقنا  یلصا  فده 
.تسا یلمع  تسا - عیشت  بتکم  نامه  هک   - هتشگن فرحنم  ِمالسا  و  تسا - مالسا  تعیرش  نامه  هک   - هدشن فیرحت  ِتعیرش 

هک تسا  يا  هلحرم  نیرت  ساسح  یمالسا ، ندمت  هب  یبرغ  گنهرف  زا  راذگ  روبع و  هلحرم ي  یمالسا ، ندمت  هب  ندیـسر  ریـسم  رد 
يور شیپ  رد 

67 ص :

دیفم نآ  هب  عوجر  هللاءاش  نإ  هک  دـنک  یم  نایب  ار  یتاکن  فلوم  نیمه  زا  ضیف » هطـساو ي  ینعم  هاگیاج و   » باتک هراب  نیا  رد  - 1
.دوب دهاوخ 

نیا یلو  دـیامنب ، مدرم  روما  هرادا ي  رد  ار  دوخ  یعـس  مامت  تلود  دـیاب  دـنیامرف ...« : یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  - 2
مایپ 2/1/68) «) ...دنک فرصنم  تسا  یناهج  تموکح  داجیا  هک  بالقنا  میظع  فادها  زا  ار  اه  نآ  هک  تسین  ینعم  نیدب 
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ای هنرگو  دشاب ، یم  نکمم  تسا  مالسلا  مهیلع  هعیـش  همئا ي  صوصخم  هک  یتمکح  اب  طقف  روبع  نیا  دراد و  رارق  یمالـسا  بالقنا 
یعـس هک  میریگ  یم  رارق  یبهذـم  رهاظ  هب  ياه  لاربیل  ریـسم  رد  ای  میوش و  یم  مسینابلاط  یعاـجترا  یطارفا و  ياـه  شور  راـتفرگ 

(1) .دنهد قوس  یبرغ  فادها  نامه  هب  ار  یمالسا  بالقنا  دننیبب و  یبرغ  ياهرایعم  اب  ار  مالسا  دنراد 

یم تسا ، ریذپان  ییادـج  یبرغ  گنهرف  زا  یبرغ  کینکت  دـنرادن  لوبق  ًارثکا  هک  تسا  مکاح  اه  ناسنا  ناور  رب  یبرغ  حور  ردـقنآ 
ثحب ياج  مه  ًالعف  دراد ؟ نارـسپ  نارتخد و  رارف  هداوناخ و  یگتـسسگ  هب  یطبر  هچ  يراوس  نیـشام  نویزیولت و  امیپاوه و  دـنیوگ 
ییادـج رگیدـمه  زا  ود  نیا  هدـش و  هتخاس  یبرغ  گنهرف  ساـسارب  یبرغ  کـینکت  منک  ضرع  مهاوخ  یم  یلو  تسین  اـج  نیا  نآ 

(2) .دیا هدرک  هبرجت  ار  نیا  هراومه  دروآ و  یم  دوخ  اب  ار  دوخ  گنهرف  یئرمان  تروص  هب  دمآ  کینکت  نآ  اج  ره  اذل  دنریذپان و 

نیا يور  نازیزع  منک  ضرع  مهاوخ  یم  یلو  دیراذگب  رانک  ار  یبرغ  کینکت  ادرف  زا  دـیناوت  یم  امـش  هک  میوگب  مهاوخ  یمن  هتبلا 
دوخ گنهرف  دراذگ  ياپ  اجره  هدـش و  هتخاس  هدرک  یم  اضتقا  یبرغ  گنهرف  هک  يرتسب  رد  یبرغ  کینکت  هک  دـینک  رکف  عوضوم 

.دروآ یم  هارمه  هب  زین  ار 

تبسن میناوتب  ات  ددرگ ، یسررب  ًاقیقد  هدرک  فیرعت  رـشب  يارب  ندمت  نآ  هک  یفادها  دوش و  هتخانـش  برغ  دیاب  ادتبا  تروص  ره  رد 
یلصا فده  هب 

68 ص :

.دییامرف عوجر  فلؤم  نیمه  زا  هعیش » ییاز  ندمت   » ياه ثحب  هلسلس  و  مّهوت » هتینردم و  گنهرف   » باتک هب  - 1
نیمه زا  يدـیحوت » شنیب  هچیرد ي  زا  يژولونکت  شنیزگ   » باـتک هب  نآ  گـنهرف  یبرغ و  کـینکت  نیب  هطبار ي  عوـضوم  رد  - 2

.دیئامرف عوجر  فلؤم 
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نامـسآ اب  ینیمز  یگدـنز  یناهج ، تموکح  داـجیا  اـب  هک  تسا  نآ  بـالقنا  نیا  یلـصا  فدـه  .میـشاب  ساـسح  یمالـسا  بـالقنا 
لاصتا هک  دیراد  تیانع  .تسا  یلمع  تسا ، مالـسا  تعیرـش  نامه  هک  هدشن  فیرحت  تعیرـش  قیرط  زا  نیا  دوش و  طبترم  تیونعم 

، دوجوم هدشن ي  فیرحت  ِتعیرـش  اهنت  قیرط  زا  مه  نآ  تسا ، نکمم  یهلا  تعیرـش  قیرط  زا  طقف  یبیغ  قیاقح  هب  ینیمز  یگدـنز 
هک تسا  تسرد  یفرط  زا  دنا ، هدشن  فیرحت  راتفرگ  هک  دنتسین  یعدم  مادک  چیه  تیدوهی  تیحیسم و  اریز  مالـسا ، تعیرـش  ینعی 

هدشن فرحنم  مالسا  میراد و  هدشن  فرحنم  مالسا  هدش و  فرحنم  ِمالسا  مالسا ، لد  رد  یلو  تسا  هدشن  فیرحت  ِتعیرـش  مالـسا ؛
بتکم اهنت  درک و  لصتم  تیونعم  نامسآ  هب  یعقاو  ینعم  هب  ار  ینیمز  یگدنز  ناوت  یم  عیشت  قیرط  زا  اهنت  سپ  .تسا  عیـشت  نامه 

(1) .تسا عیشت  دنک ، تباث  ار  دوخ  داعبا  همه ي  تیناقح  دنزب و  ار  شفرح  یئوگ  ضقانت  نودب  دناوت  یم  هک  یهلا 

رد هک  تسا  يا  هلحرم  نیرت  ساسح  یبرغ ، گنهرف  زا  راذـگ  روبع و  هلحرم ي  یمالـسا ، ندـمت  هب  ندیـسر  ریـسم  رد  دـش  ضرع 
ماجنا طیرفت  طارفا و  نودب  راذگ ، هلحرم ي  ات  دراد  هبناج  همه  تمکح  تریـصب و  هب  زاین  دراد و  رارق  یمالـسا  بالقنا  يور  شیپ 

ینب لثم  ینامکاح  اب  ییورایور  رد  دنتسناوت  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  هعیـش  همئا ي  صوصخم  هک  یتمکح  تریـصب و  نامه  .دریگ 
باتک مهن  لصف  رد  .دنربب  ولج  خیرات  رد  ار  هعیش  سابع ، ینب  هیما و 

69 ص :

هب دـییامرف ، عوجر  هیلع » هللا  همحر  » ینیما همالع ي  موحرم  زا  ریدـغلا »  » فیرـش باتک  هب  دـیناوت  یم  عیـشت  تیناقح  هراـب ي  رد  - 1
.تسا هدرک  دافتسا  تنس  لها  نوتم  هب  ًامامت  دوخ  نخس  تابثا  يارب  گرزب  درم  نآ  هک  يروط 
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لاربیل هک  میتفین  یماد  رد  ات  درک  تیاعر  راذگ  هلحرم ي  رد  دیاب  ار  يدـعاوق  هچ  هک  تسا  هدـش  ثحب  مّهوت » هتینردـم و  گنهرف  »
یبرغ فادها  يوس  هب  ار  یمالسا  بالقنا  دننیبب و  یبرغ  ياهرایعم  اب  ار  مالـسا  دندرک  یعـس  دنداتفا و  نآ  رد  یبهذم  رهاظ  هب  ياه 

.دنهد قوس 

یقیقد ياه  یـسررب  دـنراد ، ینید  گنهرف  هب  رظن  هک  ییاهرازبا  ینیزگیاـج  یمالـسا و  ندـمت  يوس  هب  برغ  زا  راذـگ  عوضوم  رد 
نادنمـشیدنا هک  دبلط  یم  یقیقد  يرایـشوه  دراد و  يدعاوق  راذگ ، هلحرم ي  دوش  یم  دیکأت  مه  تهج  نیمه  هب  دریگ ، ماجنا  دیاب 

فرط کی  زا  هک  دنتسه  عوضوم  تیـساسح  هجوتم  ناوارف  تقد  اب  هک  یناسک  زا  .دراد  رکف  ياج  مه  زاب  دنا و  هدرک  رکف  نآ  يور 
کینکت هب  میقتـسم  ندرک  تشپ  مه  ار  برغ  زا  روبع  لح  هار  رگید  فرط  زا  دوشن و  جراخ  ام  رظنم  زا  هظحل  کی  یمالـسا  ندـمت 

یبرغ گنهرف  زا  راذـگ  هلحرم ي  رد  هک  یتاکن  هلمج  زا  اریز  .دنـشاب  یم  یلاـعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم  مینادـن ، مسینردـم 
ِگنهرف يوس  هب  ار  نآ  ناوـتب  نآ ، نتفرگ  راـیتخا  رد  زا  سپ  اـت  تسا ، هتینردـم  یکینکت  ماـظن  رب  ندـش  مکاـح  درک ، تلفغ  دـیابن 

(1) .درک روبع  نآ  زا  بسانم  ینیزگیاج  اب  ای  داد و  تهج  يدوخ 

شیپ و زا  دیاب  زیچ  همه  فیلکت  مینک  رکف  هک  درادن  دروم  عقوت  نیا 

70 ص :

رب هیکت  نیع  رد  خـیرات 6/8/1388  رد  روشک  یملع  ناگبخن  زا  یعمج  اب  دوخ  رادـید  رد  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماـقم  - 1
گنهرف قباطم  روشک  یملع  يریگ  تهج  ات  دنـشک  یم  نایم  هب  ار  دوجوم » یملع  ياـهزرم  نتـسکش   » عوضوم قیقحت ، ملع و  يور 

، تفرـشیپ شهوژپ ، قـیقحت ، ملع ، هلئـسم ي  يور  تساـه  لاـس  نم  هک  نیا  .دـیهدب  تیمها  ار  ملع  : » دـنیامرف یم  .دور  وـلج  ینید 
.تسین ریذپ  ناکما  روشک  رادتقا  شناد ، عاونا  نودـب  .تسا  نیا  رطاخ  هب  منک ، یم  هیکت  دوجوم  ِیملع  ياهزرم  نتـسکش  يروآون ،
یعادت یبرغ  جئار  موهفم  هب  هعـسوت ي  دـیابن  تفرـشیپ ، میئوگیم  یتقو  ام  دـنیامرف «: یم  رگید  ییاجرد  ای  .دروآ  یم  رادـتقا  شناد 

اب میئوگیم ، ام  هک  یتفرشیپ  تسا  نکمم  .تسا  یجئار  فرح  یللملا  نیب  یناهج و  یسایس و  تاحالطـصا  رد  هعـسوت ، زورما  .دوشب 
، ام یناگژاو  ماظن  رد  اما  دراد -  ًامتح  هک  دشاب -  هتشاد  یکرتشم  هوجو  دوشیم ، هدیمهف  ایند  رد  هعـسوت  موهفم  زا  زورما  هک  هچ  نآ 
ام هچ  نآ  .دوشب  هابتشا  یتسیابن  برغ ، زورما  یناگژاو  ماظن  رد  هعسوت  اب  هک  دشاب  هتشاد  ار  شدوخ  صاخ  يانعم  تفرشیپ  هملک ي 

25/2/1376 خیرات رد  ( 27/2/1388 .تسین (» اهـصخاش -  نامه  اب  تاصتخم و  نامه  اب  یبرغ -  هعـسوت ي  ًاـموزل  میتسه ، شلاـبند 
یخرب هنافساتم  تسا و  ندش  یبرغ  يواسم  تفرشیپ  هعـسوت و  هک  دنا  هدرک  ءاقلا  هنوگ  نیا  دوخ  تاغیلبت  رد  اه  یبرغ  :» دنیامرف یم 

هب ....تسا  كانرطخ  طلغ و  يا  هلئـسم  نیا  هک  دنناد  یم  یبرغ  لدم  کی  افرـص  ار  تفرـشیپ  لدم  روشک  ناگبخن  نارازگراک و  زا 
داژن يدـمحا  ياقآ  بانج  مرتحم  روهمج  سیئر  زین  »و  .تسا قفوم  ان  يوگلا  کی  هعـسوت  يارب  یبرغ  يوگلا  میوگ  یم  عطاـق  روط 

، یقرت تفرـشیپ و  يارب  یموب  يوگلا  یحارط  نیودـت و  : » دـنیامرف یم  یمالـسا  ماظن  فادـها  يوس  هب  ملع  نداد  تهج  اب  هطبار  رد 
ار اه  هلـصاف  هراومه  دوخ  ياهوگلا  لیمحت  اب  هطلـس  ماظن  میـشاب  نارگید  يوگلا  لاـبند  هب  رگا  تسا و  يرورـض  تامادـقا  زا  یکی 

نابآ  6 هبنـشراهچ ،  ) .تسا هدرک  عورـش  ار  یگرزب  ییاـنبم  تامادـقا  اـه  شخب  نـیا  رد  تـلود  زورما  ورنیا  زا  .درک  دـهاوخ  ظـفح 
(1388
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اَنِیف اوُدَـهاَج  َنیِذَّلاَو  : » دومرف دـنوادخ  هک  نانچمه  دوش ، هدوشگ  هار  ات  درک  شالت  دـهج و  قح  هار  رد  دـیاب  ددرگ ، نیعم  همانرب  اب 
یم تیادـه  دوخ  ياه  هار  يوس  هب  ار  اه  نآ  ًامتح  دـننک  شالت  ام  هار  رد  هک  ییاه  نآ   (1)« َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإَو  اَنَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل 

یمالـسا بالقنا  قیرط  زا  مالـسا  هکلب  مینک ، یم  ققحم  ار  مالـسا  هک  میتسین  ام  نیا  لاحره  هب  .تسا  ناراکوکین  اب  دنوادخ  و  منک ،
.دنک یم  ادیپ  يرگید  تروص  لئاسم  ققحت  نیا  اب  دوش و  یم  ققحتم  هللاءاش  نإ  اج  همه  رد  ام و  رد 

71 ص :

هیآ ي 69 توبکنع ، هروس ي  - 1
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مسینردم یناریو  تقیقح و  هب  عوجر 

زا زین  ار  تیونعم  ِنامـسآ  اب  طابترا  هار  هدـش و  مورحم  تعیبط  اب  سنُا  زا  تعیبط  رد  یطارفا  ِفرـصت  هیحور ي  اب  دـیدج  رـشب  - 12
موش تشونرـس  رد  یلوحت  چـیه  أشنم  يا  هشیر  یب  ِرـشب  نینچ  .تسا  هدـش  لوپ  کناب و  هراّما و  سفن  وا  يادـخ  تسا ، هداد  تسد 

، دیدج رـشب  موش  تشونرـس  زا  نتفرگ  هلـصاف  يارب  تسناوت  دوخ  یـسدق  قیمع و  گنهرف  تهج  هب  هعیـش  یلو  .دش  دـهاوخن  دوخ 
رـشب یگدنز  هب  هرابود  ادـخ  یگدـنب  يونعم و  ياهرواب  قوش  روش و  ات  دـهد ، لکـش  خـیرات  زا  هلحرم  نیا  رد  ار  یمالـسا  بالقنا 

.دیامن وگتفگ  وا  اب  زین  ادخ  دنک و  وگتفگ  ادخ  اب  دناوتب  وا  ددرگرب و 

گنهرف تهج  هب  هعیـش  .شدوخ  تسد  هب  تسا  تلم  کی  تشونرـس  رییغت  ناوت  ِعوضوم  درک  رکف  نآ  هب  دـیاب  هک  یتاکن  هلمج  زا 
لئاق یفادها  دوخ  يارب  هراومه  هدشن و  اه  نآ  هدارا ي  مضه  نامکاح ، ياه  هدارا  فالخ  رب  خیرات  لوط  رد  دوخ ، یـسدق  قیمع و 

زا نتفرگ  هلـصاف  يارب  تسناوت  ییاناوت  نیمه  ياتـسار  رد  تسا و  هتـشاد  تسد  رد  ار  دوخ  تشونرـس  فادـها  نآ  قباطم  هک  هدوب 
مامت يارب  هتینردم  گنهرف  هچنآ  لباقم  رد  دهد و  لکـش  یخیرات  طیارـش  نیا  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  دـیدج ، رـشب  موش  تشونرس 

نت دوب ، هدرک  میـسرت  للم  ریاس  دوخ و  ناور  حور و  يارب  هتینردـم  گنهرف  هک  یگرم  هب  دتـسیاب و  دوب  هدرک  فیرعت  ناـهج  مدرم 
تاملظ نارود  رد  تسناوت  عیـشت  گنهرف  روهظ  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  دوب - تیونعم  زا  ییادج  گرم  گرم ، نآ  هک  دـهدن - 

.دنک وگتفگ  ادخ  اب  دناوتب  رشب  هرابود  ات  دوش  رکذتم  تیرشب  هب  ار  ادخ  یگدنب  يونعم و  ياهرواب  قوش  روش و  هتینردم ،

72 ص :

مسینردم ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  یقارشا  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن رگید  دـنریگ  رارق  یبرغ  گنهرف  ریثأت  تحت  هک  یمدرم  دـندقتعم  هتینردـم ، راتخاس  هب  هجوت  اب  ایند  نارظن  بحاـص  زا  یـضعب 
تسا و تسرد  اه  نآ  فرح  هتینردـم  حور  هب  هجوت  اب  .دـنهد  قوس  رگید  یفرط  هب  ار  دوخ  یگدـنز  تهج  دـننک و  بالقنا  دـنناوت 

نآ رد  دـیدومرف  هظحالم  یلو  .تسا  هدـش  اه  نهذ  همه ي  رب  مکاح  گنهرف  هتینردـم ، گـنهرف  میریذـپب  هک  تسا  یطرـش  هب  نیا 
بالقنا نیا  رد  اریز  دیآ ، یم  دوجو  هب  یمالـسا  بالقنا  ناهگان  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  ندرک  بالقنا  تردق  رـشب  رگید  هک  ییاضف 

زا و  دمآ ، نایم  رد  تقیقح  هب  عوجر  يانب  دوب و  هدش  هدنکفا  تقیقح  هب  هتینردـم ، گنهرف  فادـها  هب  نداد  تلاصا  ياج  هب  اهرظن 
.دش مهارف  مادقا  ناکما  قیرط  نیا 

تسا مسیرالوکـس  نآ  يانب  ریز  هک  یبهذم  اهتنم  ندش ، یبهذم  يارب  یتح  دوب ، هدوشگ  ار  ییاه  هار  یگدنز  عون  ره  يارب  هتینردم 
ناکما دـشاب  هتـشاد  رارق  ییاضف  نینچ  رد  ناسنا  هک  ینامز  ات  تسین ، نایم  رد  یتباث  تقیقح  چـیه  تسا و  یبسن  زیچ  همه  نآ  رد  و 

هب ِخاک  لاح  نیا  رد  دیامن ، عوجر  تقیقح  هب  دهاوخب  دنک و  رییغت  وا  درکیور  هک  نآ  رگم  دنام  یمن  شیارب  یبالقنا  مادـقا و  چـیه 
.دزیر یم  ورف  هتینردم  دنلب  رهاظ 

هب رد  رـشب  لامک  دوب ، نردـم  ناهج  زا  جراخ  يدـیدج  هثداح ي  رظتنم  دـیابن  رگید  دـنتفگ : یم  هتینردـم  رکفت  ياـه  تسیژتارتسا 
نیا اب  دندوب ، لفاغ  تدش  هب  دشاب  هتینردـم  َملاع  ِبلط  زا  ریغ  یبلط  رد  تیرـشب  هک  نیا  زا  اه  نیا  .تسا  هتینردـم  ندـناسر  تیمامت 

زا عون  نآ  لمحت  اه  ناسنا  ترطف  هن  هدرک و  لیمحت  تیرشب  هب  هتینردم  هک  تسا  یگدنز  عون  نآ  هب  یضار  اه  ناسنا  يادخ  هن  هک 
.دراد ار  یگدنز 

73 ص :
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نیـشام نتخاس  اب  هن  دروآ و  یم  تسد  هب  تعیبط  اـب  سنُا  رد  ار  یگدـنز  ینعم  دـناد و  یم  دوخ  دوجو  زا  يا  هراـپ  ار  تعیبط  رـشب ؛
تسا یهار  لابند  هب  تسا و  رت  هدرتسگ  هدام  ملاع  زا  نآ  تعـسو  هک  دراد  یناج  رـشب  .دنور  تعیبط  اب  گنج  هب  هک  اسآ  لوغ  ياه 

اب هک  نیا  هن  دـشخب ، تیلعف  تیونعم  ملاع  اب  سنُا  اب  ار  دوخ  یگدرتسگ  دـهد و  ریـس  تحاـس  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  ناـج  دـناوتب  هک 
.دنک سوبحم  دودحم و  ملاع  نآ  رد  ار  دوخ  تاسوسحم ، ملاع  ّسح و  هب  نداد  تلاصا 

هن دهد و  یم  نایعیـش  هب  ار  تشونرـس  رییغت  ناکما  ناسنا ، یـسدق  ياه  هبنج  هب  هجوت  اب  هعیـش  گنهرف  هتینردـم ، گنهرف  ِسکعرب 
زا ریغ  يرگید  قفا  شیاشگ  یمالسا  بالقنا  اریز  .درب  یم  ولج  ار  اه  نآ  یمالسا  ندمت  روهظ  ات  هک  یمالـسا  بالقنا  ققحت  ات  اهنت 
زا رت  میظع  رایـسب  نآ  یخیرات  شقن  تهج  نیا  زا  دنک و  یم  دزـشوگ  ار  تسا  هداد  رارق  رـشب  لباقم  رد  هتینردـم  گنهرف  هک  یقفا 

.دنرادنپ یم  اه  یلیخ  هک  تسا  نآ 

یمالسا بالقنا  یخیرات  روضح  زا  تلفغ  تافآ 

نآ دنرود  هب  هنامز  زا  ردقچ  و  دنک ، روبع  زورما  رشب  یگدز  کلف  زا  دهاوخ  یم  هک  تسا  يرکفت  هب  توعد  یمالسا  بالقنا  - 13
ناینب بلق  رب  يونعم  ِقارـشإ  تروص  هب  هک  يرکف  نآ  قیمع  مهف  زا  دـننک و  یم  دروخرب  یـسایس  ًافرـص  یبالقنا  نینچ  اب  هک  ییاـه 

هچ و  دنهاوخب ، اه  هدز  برغ  هچ  یمالـسا -  بالقنا  هک  نیا  زا  لفاغ  .دنا  هرهب  یب  هدش ، یبالقنا  نینچ  أشنم  دـیبات و  بالقنا  راذـگ 
بان یگدنز  زا  يدیدج  مهف  نتفای  رد  ار  ناسنا  دنکشب و  ار  نردم  رشب  یگدز  کلف  تسب  نب  ات  دور  یم  دنهاوخن -
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گنهرف ِدوجوم  یخیرات  عضو  اب  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا ي  رون  ینآرق و  هشیدـنا ي  اب  دـناوتب  ناسنا  ات  دـناسرب ، يراـی  یهلا 
.دوش هجاوم  نکمم ، لکش  نیرت  حیحص  اب  هتینردم 

، اهروشک ریاس  هب  دوخ  شرتسگ  يارب  دهاوخب  ات  یماظن ، ای  یبزح و  بالقنا  کی  هن  تسا و  یگنهرف  بالقنا  کی  یمالسا  بالقنا 
يدیدج مهف  حرط  اب  نردم ، رـشب  یگدز  کلف  هب  هجوت  اب  یمالـسا  بالقنا  .دریگ  راک  هب  ار  یبزح  ياه  هلیح  ای  یماظن  ياه  شور 

اب ههجاوم  لکـش  نیرتابیز  مادقا ، نیا  رد  دننک و  مادقا  دوخ  ات  دـنک  یم  هاگآ  ناشدوخ  عضو  زا  ار  اه  ناسنا  یهلا ، بان  یگدـنز  زا 
نآرق و رکذتم  اذل  دنوشن ، برغ  راتفرگ  رگید  یقیرط  هب  برغ  اب  هزرابم  مسا  هب  ات  دنک ، یم  دزـشوگ  اه  نآ  هب  ار  هتینردـم  گنهرف 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  هب  هجوت 

جراخ نکمم  ّدح  ات  تسرد و  یـشور  هب  نارود  یگدز  کلف  زا  ات  دنک  یم  يرای  ار  اه  ناسنا  یمالـسا  بالقنا  دـش  ضرع  هک  نیا 
، یمالـسا بالقنا  دنیوگ : یم  هیکرت  يارگ  مالـسا  نالوئـسم  .دید  ناوت  یم  هیکرت  روشک  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  ار  نآ  روهظ  دنوش ،

صوصخ هب  ایند و  عماوج  یلـصا  ياه  هیال  هب  هجوت  تقد و  یمک  اب  .درک  لیدـبت  یبالقنا  ناملـسم  هیکرت ي  هب  ار  کیئال  هیکرت ي 
صوصخ هب  اـیند  ياـهروشک  ًـالعف  .میوـش  یم  اـه  ناـسنا  نهذ  رکذ و  رد  یمالـسا  بـالقنا  روـضح  هجوـتم  ناملـسم ، ياـهروشک 

يادص دوخ  ینهذ  ياه  ضرف  شیپ  اب  دنراد  یعـس  دنرالوکـس و  تّدـش  هب  هک  دنتـسه  ینامکاح  هضبق ي  رد  یمالـسا  ياهروشک 
هیجوت وا  يارب  ار  زورما  رـشب  یگدز  کـلف  ناوتب  تفرگ و  مدرم  زا  ناوـتب  هک  تسین  يزیچ  رکفت  یلو  دنونـشن ، ار  دوـخ  ياـه  تلم 

ار اه  نآ  هتفرگ و  ارف  ار  اه  نهذ  همه ي  یمالسا  بالقنا  .درک 

75 ص :

مسینردم ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  یقارشا  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


یگدز کلف  زا  تفر  نورب  تهج  بذاـک ، ياـه  هار  عاونا  ِلـباقم  رد  دـنک و  یم  توعد  یبرغ  گـنهرف  زا  تفر  نورب  یگنوگچ  هب 
.دوش یم  رکذتم  ار  یهلا  بان  یگدنز  هب  تشگرب  دراد - عوجر  رتشیب  یگدز  برغ  هب  یگمه  هک  نارود - 

یگدنهد تاجن  یعدم  همه  هک  دراد  رارق  ییاه  هار  عاونا  لباقم  رد  یگدز ، کلف  زا  تاجن  يارب  هک  تسا  یطیارـش  رد  زورما  رـشب 
زا هک  مینک  رکف  یهار  هب  ماجنارـس  ام  هک  هدـش  بجوم  رما  نیمه  و  دـنراد ، رارق  رگیدـکی  اب  داضت  ِتیاهن  رد  هک  نیا  نیع  رد  دـنا ،

رارق ماهبا  زا  ُرپ  ياه  يروئت  عاونا  لباقم  رد  زاب  هنرگو  دـشاب  یلاو »  » نامه ِیلَو » ، » هار نآ  رد  هک  یهار  نامه  تسا ، يرگید  سنج 
.تفرگ میهاوخ 

هار نیرت  فافش 

زیچ کی  رد  اه  نآ  همه ي  هک  دش  لطاب  فلتخم  ياه  هرهچ  رکذـتم  هدرک ، نت  هب  قح  سابل  لطاب  هک  ینارود  رد  یمالـسا  بالقنا 
یهار اه ، لح  هار  ِدولآرابغ  ياضف  دوجو  نیع  رد  بالقنا ، قیرط  زا  اذل  .تسا و  هتینردم  گنهرف  رد  ندنام  یقاب  نآ  دنا و  كرتشم 
هورگ همه ي  طسوت  یمالسا  بالقنا  دض  رب  ادص  رس و  همه  نیا  .دمآ  هنحص  هب  تیفافـش  تیاهن  رد  دنک ، یط  دیاب  زورما  رـشب  هک 
مشچ هتخانش و  یمالسا  بالقنا  ار  نآ  زا  تفر  نورب  هار  هدرک ، ساسحا  ار  دوخ  یگدز  کلف  هک  يرـشب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  اه 

مهارف ًاـمتح  هک   - دـمآ مهارف  رظن  راـهظا  طیارـش  هک  تصرف  نیلوا  رد  هدـنیآ ، رد  هک  تـسا  يزیچ  نـیا  هتخادـنا و  نآ  هـب  ار  دوـخ 
ناشن ار  دوخ  دمآ - دهاوخ 
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.دنک یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  اه  بلق  رتشیب  توق  اب  مالسا  اب  دهع  دیدجت  دبای و  یم  طسب  خیرات  هب  دهد و  یم 

لاح رد  ناهج  خیرات  میمهفن  میشابن و  ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  يارب  یتیعقوم  نینچ  هجوتم  هک  دوش  یم  عورـش  اج  نآ  زا  تلفغ 
ار تیرـشب  نوچ  .دراد  رارق  نآ  تاحفـص  نتم  رد  یمالـسا  بالقنا  خیرات ، يدعب  قاروا  رد  هک  یندروخ  قرو  تسا ، ندروخ  قرو 

خیراـت زا  یمالـسا  بـالقنا  اـب  ندـش  هجاوم  اـب  رـشب  تسا و  هتینردـم  یـسدق  ریغ  گـنهرف  زا  نوریب  هک  تسا  هداد  عوجر  يزیچ  هب 
یخیرات تیعقوم  هجوتم  هک  اه  یـضعب  زا  منک  یم  بجعت  هدنب  .دوش  یم  لقتنم  رگید  یخیرات  يوس  هب  هتینردـم  هلاس ي  دـصراهچ 

نایرج کی  یمالسا  بالقنا  دننک  یم  نامگ  دنتـسین و  هتینردم  گنهرف  ینعی  ناهج ، بلاغ  گنهرف  اب  ههجاوم  رد  یمالـسا  بالقنا 
تکرح نوچمه  ات  دراد  هدهع  هب  هک  یـصاخ  تلاسر  یخیرات و  روضح  زا  تسا و  ناهج  یـسایس  ياه  نایرج  هیقب ي  لثم  یـسایس 

.یسایس لیلحت  کی  هن  تسا و  ینارون  قارشإ  کی  لصاح  بالقنا  نیا  دنناد  یمن  دنا و  لفاغ  دربب  ولج  ار  خیرات  ءایبنا 

؟ بلق مادک  هب  یمالسا  بالقنا  قارشا  یلجت 

یتلم غارس  هب  تفر ، یمالسا  بالقنا  راذگ  ناینب  بلق  غارـس  هب  هک  نانچمه  یخیرات ، تقیقح  کی  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  - 14
، انعم سدق و  ملاع  اب  یبلق  هدوارم ي  ياضف  رد  ینیمز ، یگدنز  رد  درذـگب و  هتینردـم  گنهرف  تاملظ  زا  دـهاوخ  یم  هک  دـیآ  یم 

یلو دنتسه ، یمالسا  بالقنا  رظان  دنرادن  ییاّنمت  نینچ  هک  ییاه  نآ  دهد و  لکش  ار  دوخ  یگدنز 
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.دننارذگ یم  رمع  هتینردم  گنهرف  تاملظ  ياضف  رد  زونهو  تسا  هدماین  اه  نآ  غارس  هب  یمالسا  بالقنا 

یلجت هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  بلق  رب  هک  تسا  یـصاخ  قارـشا  یمالـسا ، بـالقنا  تقیقح  دـش  نشور  یتقو 
هک دـیئامرف  تیانع  دـیاب  اتـسار  نامه  رد  تسا ، هتخاس  نایامن  ار  یبرغ  گنهرف  زا  روبع  راک  هار  هبناج ، همه  ِهاگن  کـی  رد  هدرک و 
ای اه و  ناسنا  هک  دراد  ییاّنمت  عون  هب  یگتسب  دنک و  یمن  یلجت  اه  بلق  همه ي  هب  یقارـشا  تقیقح  کی  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا 

بالقنا دشاب ، نایم  رد  تیونعم  سدق و  ملاع  هب  تشگزاب  يارب  هتینردـم  تاملظ  زا  تفر  نورب  ياّنمت  هک  ییاج  رد  .دـنراد  اه  تلم 
یقارـشإ تقیقح  کی  اریز  دبای ، یمن  روهظ  باتک  اهدص  هعلاطم ي  اب  هک  يا  هرهچ  دـنایامن ، یم  ار  دوخ  یلـصا  هرهچ ي  یمالـسا 

.ددرگ یم  طبترم  نآ  تاذ  ای  یلاثم  تقیقح  اب  ناسنا  دنک و  یم  یلجت  نآ  لها  رب  تسا و 

لیلحت اب  هک  تسا  هدشن  کیدزن  بالقنا  هب  نویـسایس ، ياه  لیلحت  اب  دش  یمالـسا  بالقنا  یقارـشا  رون  یلجت  هب  رختفم  هک  یناسنا 
وحن هب  دنناوت  یمن  دنوشن  انـشآ  صاخ  یقارـشا  راونا  قیرط  زا  بالقنا  تقیقح  اب  اه  ناسنا  ات  .دریگب  هلـصاف  نآ  زا  رگید  ینویـسایس 

(1)« تقو  » دشاب و ایند  لها  هک  یسک  .دنبای  ییاهر  هتینردم  نارود  ياه  هنتف  زا  دندرگ و  طبترم  نآ  اب  یعقاو 

لثم نتسنادن  نتخانشن و  نیا  اما  .تخانش  دهاوخن  مه  ار  یمالسا  بالقنا  دسانشن ، ار 
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یگدـنز لک  رد  ار  يدوخ  یب  نامرح و  یگرب و  یب  یگرهب و  یب  تقو ،»  » هنامز و حور  اب  یگناگیب  اریز  تسین ، اه  نتـسنادن  رگید 
.دراد هارمه  هب 

هتخانـش و هدـید ، ار  رون  نآ  تایلجت  اج  ره  تسا و  هدرک  نیرمت  ریدـغ  زا  ار  تقیقح  هب  ندرکرظن  ینیب و  تقیقح  مسر  هار و  هعیش 
تسا نکمم  تقیقح  نآ  لصا  تسا ، دقتعم  تهج  نیمه  هب  .تسا  هتـشاد  هگن  نآ  فلتخم  تایلجت  شریذپ  هدامآ ي  هراومه  ار  لد 
بحاص ترـضح  روهظ  اب  تقیقح  نآ  ییاهن  يراکـشآ  هرخألاب  دوش و  یمن  دوبان  یلو  دورب  افخ  رد  یخیرات  لحارم  زا  یـضعب  رد 

تسا و يرادـیاپ  ندـش ، ناهنپ  ندـمآروهظ و  هب  نیع  رد  تقیقح  سنج  اریز  .دوش  یم  ققحم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمألا 
هک یقاب  ِتقو »  » زا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترـضح  رانک  رد  درک و  یگدـنز  نآ  اـب  یناـمز  ره  رد  ناوت  یم 
هک یتلاح  نامه  .تشگ  دـنم  هرهب  تسا  هللا » هیقب   » ای فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  نآ  یلـصا  بحاـص 

َْنَیب ِبِراَّضلاَک  َناَک  َْلب  َال  ِهِطاَطُْسف  ِیف  ِِمئاَْقلا  َعَم  َناَک  ْنَمَک  َناَک  ِْرمَْألا  اَذَِهل  ًارِظَْتنُم  َتاَم  ْنَم  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هیلع مئاق  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دریمب  دـشاب و  رما  نیا  رظتنم  هک  ره   (1)« ...ْفیَّسلِاب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی 

.دشاب هدز  ریشمش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوراشیپ  هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  ؛ دشاب شا  همیخ  رد  مالسلا 

زگره دندرکن ، روبع  تیهام  تلاصا  ياه  باجح  زا  دندشن و  یسانش  تقیقح  دراو  ات  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح 
هتینردم نارود  هرطیس ي  زا  ار  نآ  مارآ  مارآ  دنناوتب  ات  دندشن  هجاوم  یمالسا  بالقنا  یلاثم  تقیقح  اب 
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یمن دنشاب  هتشاذگن  ياپ  يریـسم  نینچ  رد  هک  ییاه  ناسنا  غارـس  هب  زگره  یمالـسا  بالقنا  مّلـسم  دنروآ و  روهظ  هب  هدرک و  دازآ 
هتفگ ي هب  اریز  .دنرگن  یم  نآ  هب  ناگناگیب  نانوچ  دننک و  یمن  كرد  تسرد  دوخ  اب  ار  یمالسا  بالقنا  تبـسن  اه  نیا  اذل  دیآ و 

: يولوم

سپ

تسا رگید  دوخ  یمرحم  نابز 

یلد مه 

تسا رتهب  ینابز  مه  زا 

یهلا ءایلوا  ناربمایپ و  هاگن  هب  یکیدزن  رنه  هک  تسا  ییادیـش  نافراع  هسامح ي  یمالـسا ، بالقنا  منک : یم  دـیکأت  ساسا  نیمه  رب 
رگنـس هب  هک  نآ  ياج  هب  دریگ ، یم  ندـیزو  اه  هراپمخ  ياه  هلولگ  شّرُغ  رد  هللا » یف  يانف   » میـسن یتقو  اذـل  دـنا و  هتفای  ار  ملاع  هب 
ههقهق گنج  ِنادیم  نایم  رد  هنهرب  ياه  هنیس  اب  هدروآ و  رد  ار  دوخ  نهاریپ  دننامب ، نوصم  یلامتحا  ِدنزگ  ره  زا  ات  دنرب  هانپ  هاقناخ 

بالقنا يرآ  .ددرگ  یم  ققحم  دـشاب  سونأم  یهلا  تاقارـشا  اب  اـه  بلق  هک  ییاـضف  رد  طـقف  تاـکرح  نیا  .دـننز و  یم  هناتـسم  ي 
هتـشاد هلـصاف  یمالـسا  بالقنا  زا  ناسنا  هک  هزادنا  نامه  هب  دـیآ و  یمن  سکره  غارـس  هب  یخیرات  تقیقح  کی  ناونع  هب  یمالـسا 

.درادن و نامرح  زج  یبیصن  یسک  نینچ  دسانش و  یمن  ار  تقو »  » درادن و تقو »  » نوچ درب  یم  رـس  هب  یگرزب  تیمورحم  رد  دشاب ،
.تسوا مه  بالقنا  نیا  یلصا  بحاص  هک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  اب  یگدنز  تقو »  » تخانش طرش 

دیدج يرصع  زاغآ  یمالسا و  بالقنا 

بالقنا یقارـشا  هاگیاج  دنـسانشب ، ار  نآ  هب  طوبرم  يرکفنـشور  هتینردـم و  گنهرف  تیهام  دـنا  هتـسناوتن  زونه  هک  ییاـه  نآ  - 15
بلق رب  هدش  یلجتم  ِقارشإ  اب  ینخُس  مه  رد  دنناوت  یمن  دنسانش و  یمن  ار  یمالسا 
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رد ار  دوخ  دننک و  دراو  دوخ  یگدنز  رد  ار  یمالسا  ندمت  يوس  هب  برغ  گنهرف  زا  راذگ  هلحرم ي  یمالسا ، بالقنا  راذگ  ناینب 
.دنوش دازآ  نارود  یچوپ  زا  دنناسرب و  رمث  هب  اتسار  نیا 

نامه اه  نآ  نابز  رکف و  هک  یلاح  رد  دنسرب ، یمالسا  بالقنا  هب  دننک و  روبع  هتینردم  تاملظ  زا  دنناوت  یم  روطچ  ام  نارکفنشور 
!؟ تسا یبرغ  نابز  رکف و 

نآ دوش و  یم  خیرات  رد  يرگید  رصع  زاغآ  بجوم  تسا و  یقارشا  یعقاو و  تقیقح  کی  یمالسا ، بالقنا  تقیقح  میتفریذپ  رگا 
گنهرف میا -  هدروآ  تسد  هب  هتینردـم  گـنهرف  دوخ و  تیعقوم  زا  یعقاو  یفیرعت  میتسناد ، هتینردـم  گـنهرف  زا  روبع  هار  اـهنت  ار 
شـشوپ ریز  يرابکتـسا ، هیحور ي  ندروآ  نادیم  هب  تهج  دوب ، شناراذگ  ناینب  بلق  رب  ناطیـش  گرزب  هسوسو ي  هک  يا  هتینردم 

دوش هتخانـش  نآ  تیهام  رگا  اریز  دوشن ، هتخانـش  ات  دـناشوپ  یم  ار  دوخ  ًاـصوصخم  هتینردـم  یناطیـش  گـنهرف  يژولونکت - ملع و 
.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  يالیتسا  تردق 

طرش میوش  یم  هجوتم  ًالوا : میدش ؛ رگید  فرط  زا  هتینردم  گنهرف  تقیقح  فرط و  کی  زا  یمالسا  بالقنا  تقیقح  هجوتم  یتقو 
اریز .میوش  یم  هدامآ  یمالـسا  بالقنا  رون  یلجت  شریذـپ و  تهج  ًایناث : تسا ، برغ  تاملظ  یفن  یمالـسا ، بالقنا  اب  ینخـس  مه 

: هک تسا  رارقرب  ملاع  رد  هدعاق  نیا 

رایغا تبحص  ياج  تسین  لد  تولخ 

دیآ رد  هتشرف  دور  نوریب  وچ  وید 

اب دروخرب  رد  هراوـمه  تهج  نیمه  هب  تسا و  نآ  یگدز  برغ  یمالـسا ، بـالقنا  اـب  ههجاوـم  رد  اـم  يرکفنـشور  ناـیرج  لکـشم 
بالقنا
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راتفرگ نآ  هب  یمالـسا  بالقنا  اب  دروخرب  رد  برغ  ناهج  هک  دوش  یم  ییاهاطخ  نامه  راتفرگ  تسرد  دـتفا و  یم  اطخ  هب  یمالـسا 
.دش

رد یماکان  زا  سپ  دومن و  زیهجت  یمالـسا  بالقنا  اب  هلباقم  يارب  ار  نابلاط  درک ، قیوشت  یمالـسا  بالقنا  یفن  يارب  ار  مادص  برغ 
هب دـیدهت  ار  ناریا  هظحل  ره  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  لرتنک  رد  کیدزن  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  ات  دـش  قارع  دراو  ًالمع  هماـنرب ، ود  نآ 

یماکان همه  نیا  زمر  دنسرپ  یمن  دوخ  زا  همه  نیا  اب  دروخ ، تسکش  شیاه  همانرب  مامت  رد  یلو  درک ، اهزرم  لخاد  هب  یـشکرکشل 
یم نانمـشد  طسوت  هک  ییاهدـیدهت  همه  نآ  اب  دنتـسه  یمالـسا  بالقنا  يرون  تقیقح  هجوتم  هک  ییاـه  نآ  ارچ  تسا و  اـجک  رد 

؟ دنهد یمن  هار  دوخ  هب  دیدرت  يا  هّرذ  یمالسا ، بالقنا  تیقفوم  رد  دوش 

چیه یـسح  کنیع  اب  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  هراظن  ار  یمالـسا  بالقنا  یبرغ  کنیع  اـب  هک  تسا  نآ  يرکفنـشور  ناـیرج  لکـشم 
هب تبـسن  برغ  تهج  نیمه  هب  تسا ، نایم  رد  تردـق  مامت  اب  تقیقح  ریثأت  لاح  نیع  رد  دـیآ ، یمن  مشچ  هب  تقیقح  زا  يا  هرهچ 

همه رد  تیاهن  رد  یلو  دنیب  یم  دنمناوت  نآ  فذـح  تهج  ار  دوخ  رهاظ  رد  اریز  درب ، یم  رـس  هب  لماک  تریح  رد  یمالـسا  بالقنا 
تهج هب  یمالـسا -  بـالقنا  هک  هدـش  يراـج  نآ  رب  یهلا  ریدـقت  هک  تسا  لـفاغ  هتکن  نیا  زا  برغ  .دروـخ  یم  تسکـش  داـعبا  ي 

.دزیر ورف  شا  هنمیه  یلک  هب  ات  دنک  التبم  تسکش  هب  ار  برغ  رگنس  هب  رگنس  قح - هب  نآ  یلک  عوجر 

هدز برغ  رشب  يراذگاو  دوخ  هب 

هب شیپ  زور  زا  رتـشیب  زور  ره  تسا و  هتـشگ  مورحم  ادـخ  فطل  زا  هدـش و  راذـگاو  شدوخ  هب  زورما  هدز ي  برغ  رـشب  ِراـک  - 16
تیونعم اب  گنج 
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روما ندرپس  يارب  تسا  یتوعد  ملاع ، رد  یمالـسا  بالقنا  قارـشا  .تسا و  ور  هبور  يدیدج  تسکـش  اب  زور  ره  اذـل  دزیخ و  یمرب 
اب زور  ره  اذـل  اه و  تینم  یفن  رـشب و  ِندـشرکف  رکذ و  بحاص  اه و  ناسنا  تابـسانم  همه ي  رب  یهلا  تیالو  ققحت  ادـخ و  هب  رـشب 

.دش دهاوخ  ور  هبور  يدیدج  يزوریپ 

ار دوخ  ناج  تهج  هراومه  ینعی  دشاب ، رکف  رکذ و  بحاص  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  درک  تلفغ  نآ  زا  دـیابن  زگره  هک  یعوضوم 
زا دراد و  هگن  هدـنز  دوخ  ناج  رد  ار  وا  يوس  هب  هدارا  ًامئاد  دـهد و  رارق  تسا ، ناـیملاع  راـگدرورپ  هک  یتسه  تقیقح  رـضحم  رد 

تاجن یتیوه  یب  زا  یتسه ، تقیقح  اب  هطبار  قیرط  زا  ددرگ و  دوخ  یتاذ  رقف  هجوتم  دـیامن و  دازآ  ار  دوخ  هدام  ملاـع  هدودـحم ي 
دوخ تیالو  رتچ  ریز  زا  دراذگ و  یم  او  دوخ  هب  ار  وا  هک  تسا  نانچنآ  راگدرورپ  يانغ  دش ، لفاغ  دوخ  یتاذ  رقف  زا  رگا  یلو  دبای 
َیلِإ ِروُّنلا  َنِّم  مُهَنوُـجِرُْخی  ُتوُـغاَّطلا  ُمُهُؤآَِـیلْوَأ  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  : » دـیامرف یم  هـک  دوـش  یم  يا  هـیآ  قادـصم  دـنادرگ و  یم  مورحم 

اه ناسنا  اه  توغاط  نآ  دوب ، دنهاوخ  اه  توغاط  اه  نآ  نازیر  همانرب  نایلاو و  دـندرک ، هشیپ  ار  رفک  هک  ییاه  نآ   (1) ؛» ...ِتاَُملُّظلا
.تسا یماکان  يدیماان و  سأی و  رد  قرغتسم  ناش  یگدنز  ییاه  ناسنا  نینچ  ...دنرب  یم  اه  تملظ  يوس  هب  رون  زا  ار 

یقارـشإ هدامآ ي  ناسنا  اـت  دوش  یم  یهاـگآدوخ  بجوم  هک  یتیونعم  تسا ، تیونعم  هب  ندرک  تشپ  لـصاح  اـنعم  یب  ياـه  جـنر 
رد یهلا  نارکیب  فاطلا  شزیر  رتسب  تسا و  یهاگآ  لد  هبناج و  همه  روعش  داجیا  لماع  هک  ددرگ 
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یتموکح یگدنز و  عون  ره  اب  تسا ، یهلا  فاطلا  شزیر  رتسب  هک  سدقم  یگدنز  زا  نتفای  یهاگآ  رگم  یلو  .دش  دهاوخ  یگدـنز 
هب ار  تاساسحا  تیریدم  هراّما ، سفن  دنشاب ، هتشادن  ار  یلـصا  شقن  ناربمایپ  دشابن و  مکاح  دنوادخ  هک  یگدنز  رد  تسا ؟ نکمم 
ام دنک و  یم  مادقا  تیونعم  اب  گنج  هب  ًالمع  نوچ  تسا ، یگدـنز  همه ي  زا  لماک  یلـصاح  یب  ناسنا ، بیـصن  دریگ و  یم  تسد 

دسر هچ  هدوب  بولغم  شیاه  يزوریپ  نیرت  گرزب  رد  هک  مینیب ، یم  ناهج  ّلک  رد  یبرغ  ندمت  يزورفا  شتآ  ار  نآ  لصاح  زورما 
ار یندمت  هک  تسا  یقیقح  تیونعم  زا  يرود  لصاح  همه  اه  نیا  .دوب  دهاوخ  ور  هبور  یپ  رد  یپ  ياه  تسکـش  اب  هک  يا  هدنیآ  هب 

.دشیدنا یمن  يدنم  شزرا  ماظن  چیه  هب  تسا و  هدرک  جراخ  تیوه  ینعم و  زا 

تمهت اـب  هک  دوش  یم  ییاـه  مشخ  هعومجم ي  یگدـنز  تفر ، نوریب  یندـمت  زا  تسا  یقیقح  تیونعم  لـصاح  هک  شمارآ ، یتقو 
دهاوخ ناشدوخ  اب  گنج  دـنا ، هتـشارفا  دوخ  هک  ییاه  مشخ  اب  گنج  هجیتن  رد  دـنراد ، یم  هگن  رو  هلعـش  ار  نآ  بیقر ، هب  اه  ندز 

.دننک یم  دوبان  ار  دوخ  ناشدوخ  دوب و 

دناوت یم  دنک  یم  رکف  هتینردم  گنهرف  تهج  نیمه  هب  دوش و  یم  مگ  ّرش  ریخ و  دنکن ، ریـس  تیونعم  ملاع  يوس  هب  اه  حور  یتقو 
طوقـس هک  تسا  اج  نیا  زا  دنادب و  حلـص  زکرم  ار  لیئارـسا  ترارـش و  زکرم  ار  ناریا  دنک و  نییعت  ار  ّرـش  ریخ و  دوخ  ِهاوخ  لد  هب 

دوخ يور  هب  هک  ینامرهق  لثم  دنک ، یم  تکرح  لماک  ینماان  يوس  هب  تینما ، هطقن ي  هب  ندیـسر  ِدیما  هب  اریز  دوب ، دـهاوخ  یمتح 
.تسا نیمه  هدش » راذگاو  شدوخ  هب  زورما  هدز ي  برغ  رشب   » دوش یم  هتفگ  هک  نیا  ینعم  دشک و  یم  ریشمش 
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دوش یم  رکف  رکذ و  بحاص  رشب  یتقو 

طاطحنا ینعم  اهنت  هن  دـنک ، یگدـنز  دـناوت  یمن  یقارـشا ، تایلجت  تیونعم و  اـب  سنُا  نودـب  رـشب  مه  زور  کـی  دـش  نشور  یتقو 
زین ددرگ و  یم  نشور  زین  هدروآ  نادـیم  هب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یتوعد  ینعم  نآ ، لـباقم  رد  دوـش ، یم  نشور  هتینردـم  گـنهرف 

تسد و لاح  رد  یمالسا ، بالقنا  قارشا  هب  دورو  برغ و  زا  جورخ  تارکـس  نیب  رد  ام  ّتلم  تسا  زونه  هک  زونه  دوش  یم  نشور 
بـالقنا روـن  یلجت  هنیمز ي  اـت  ددرگ  دازآ  یبرغ  تاـقلعت  زا  دـناوت  یم  هن  دـنامب و  یبرغ  یگدـنز  رد  دـناوت  یم  هن  تـسا ، ندزاـپ 

.دوش مهارف  شناج  رد  یمالسا 

اب طاـبترا  هداـمآ ي  هک  درک  تشگرب  یملاـع  هب  دـناد ، یم  تاـیرابتعا  ار  زیچ  همه  هتفرگ و  هلـصاف  تقیقح  زا  هـک  یَملاـع  زا  دـیاب 
.دهد تاجن  سدقم  روما  زا  ییادج  ینادرگرس و  زا  ار  رشب  ات  تفای  شیاشگ  یمالسا  بالقنا  اب  هک  یَملاع  تسا ، تاذ  تقیقح و 

هب ندرپس  لد  نتم  رد  دوش و  یم  عورـش  وا  یگدـنز  رب  یهلا  تیـالو  لاـمِعا  درپس ، نآ  هب  ار  دوخ  تخانـش و  ار  تقیقح  رـشب  یتقو 
ات ددرگ ، یم  لـصاح  يدـیدج  يزوریپ  دور و  یم  بقع  یباـجح  زور  ره  ریـسم  نیا  رد  ددرگ و  یم  رکف  رکذ و  بحاـص  تیـالو ،

ددرگ و فرطرب  مدرم  لباقم  زا  رفک  همئا ي  باـجح  اـت  تسا  یـسدقم  هدارا ي  اـب  مأوت  دوش  یم  هدیـشک  يریـشمش  رگا  هک  اـجنآ 
.دوش مهارف  للم  ریاس  بلق  رب  رون  یلجت  هنیمز ي 

زا اـه  بلق  قیرط  زا  دوـش ، هیذـغت  نیمز  زا  هک  نآ  زا  شیب  تیرـشب  هک  تسا  یندـمت  هب  رـشب  تشگزاـب  هنیمز ي  یمالـسا  بـالقنا 
زین و  ددرگ ، هیذغت  نامسآ 
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هتینردم رصع  بورغ  یهایـس  رد  اه  ناسنا  ینادرگرـس  هبوبحب ي  رد  دیدج  نامز  قفا و  شیاشگ  هکلب  تیونعم و  اب  هزات  دهع  زاغآ 
و دوش ، یم  سیـسأت  يدـیدج  َملاـع  بـالقنا  نیا  اـب  تسا و  یناـهج  بـالقنا  یمالـسا ؛ بـالقنا  مییوـگ : یم  هک  تسا  اذـل  تسا و 
زج یهار  ایآ  .دـش  دـهاوخ  بالقنا  طسب  لماع  شدوخ  هدروآ  شیپ  یمالـسا  بـالقنا  اـب  هک  ییاـه  يریگرد  اـب  هتینردـم  گـنهرف 

؟ دیراد غارس  نامسآ  ریز  رد  ادخ ، اب  دوخ  يرطف  دهع  هب  ندیسر  يارب  یمالسا  بالقنا  ریسم  ندومیپ 

نینچ دـنادرگ ، یم  زاب  دوخ  یلـصا  ترطف  هب  ار  رـشب  هک  تسا  یبالقنا  رـشب ، یگدـنز  رد  بـالقنا  نیرت  یقیقح  یقیقح و  بـالقنا 
ءزج امـش  نم و  تسا  دیما  .دنا  هدش  نآ  هب  تشگزاب  بلاط  هدرک و  ترطف  يوس  هب  ور  هک  دـیآ  یمرب  یناسک  هدـهع ي  زا  یبالقنا 

.میشاب یناسک  نینچ 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

86 ص :

مسینردم ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  یقارشا  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 100زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


عبانم

نآرق

« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع  نازیملا ، ریسفت 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هیقف ، تیالو 

ینیمخ ماماراثآرشنو  میظنت  هسسؤم  ینیمخ ، ماما  هشیدنا  رد  یسانش  ناسنا 

« هیلع هللا  همحر  » یسلجم رقابدمحم  راونألاراحب ،

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رون ، هفیحص ي 

یناحور دیمح  دیس  هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تضهن  زا  یلیلحت 

یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  یفسلف ، مالسإلا  تجح  تازرابم  تارطاخ و 

نایرفعج لوسر  ناریا ، یسایس  یبهذم ، ياه  نامزاس  اه و  نایرج 

یتجاح اضردمحا  ریم  هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رصع 

« هللا هظفح  » یلمآ يداوج  هللا  تیآ  هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر   » ینیمخ ماما  صوصرم  ناینب 

نونگ هنر  ددجتم ، يایند  نارحب 

نونگ هنر  تیمک ، هرطیس ي 

روپددم دمحم  رتکد  زا  میظنت  دیدرف ، دمحا  دیس  نامزلارخآ ، تاحوتف  یهرف و  رادید 

وکوف لشیم  دنراد ، رس  رد  ییایؤر  هچ  اه  یناریا 

رلفات نیولآ  هدنیآ ، كوش 

روپددم دمحم  رتکد  برغ ، یعامتجا  ياه  هشیدنا  ینابم 

يدوراگ هژور  متسیب ، نرق  تشذگرس 

روپددم دمحم  رتکد  رصاعم ، رکفت  ریس  ثحابم  هلسلس 
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تسودرف نیسح  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و 

یندم نیدلا  لالجدیس  رتکد  ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات 

یسراف نیدلا  لالج  یمالسا ، بالقنا  هفسلف ي 

یناتسورس یعیفش  لیعامسا  راظتنا ، يژتارتسا 

یناقح یسوم  یفجن ، یسوم  رتکد  ناریا ، یسایس  تالوحت  خیرات 
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

سفنلا تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

دلج 1و2)  ) اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

همان 31) هغالبلا ، جهن  مالسلا ،» امهیلع  » نسح ماما  هب  یلع  ترضح  همان  حرش   ) دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

مالسلا اهیلع  همطاف  يردقلا  هلیل  ماقم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 

یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تریصب  · 

ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و  · 

یخیرات یهاگآدوخ  ینیمخ و  ماما  · 
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یسدق دهع  هب  تشگ  زاب   ، یمالسا بالقنا  · 

یبرغ َملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ؛ بالقنا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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